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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním paliva u zážehových motorů. V 
jednotlivých kapitolách se dozvíme o principu činnosti vstřikování paliva, seznámíme se 
s jednotlivými základními částmi a komponenty a dozvíme se, jak tyto komponenty fungují. 
Dále tato práce porovnává konstrukční odlišnosti systémů některých automobilových výrobců 
a sleduje současný trend v této problematice s odkazem na budoucnost.

Klíčová slova: Zážehový motor, přímý vstřik, benzín

Abstract

This bacheleor´s thesis deals with direct injection of fuel spark-ignition motors. In each 
chapter you can learn about principle activities injection of fuel, meet single parts and 
components and learn  how these components work. Further, this work compare some
constructional differencies of the systems of some automobile producers and observes
contemporary general way of those problems with reference to future. 

Key words: Spark - ignition engine, direct injection, petrol
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˝»´±Ş ¬±Ş# °®±ľ´7ł÷ň Ô¦» íci, že systémy p 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż ¶±« µ±˛¬®«µ ˛
®±Ş˛ż¬»´˛7 » §¬7ł§ Ş¬ ·µ«¶3˝3ł· °ż´·Ş± Ľ± ż˝3¸± °±¬®«ľ3ô żŞ†żµ ±°®±¬· ˛·ł Ş§µż¦«¶3 
zvýšení výkonu, snížení spot eby paliva o 5% až 40%, potažmo emisí COî ř»ł·» ÝŃ ¶±« 
totiž p 3ł± &ł ®˛7 °±¬ »ľ  paliva). Vztaženo na evropský jízdní cyklus, lze tżµ «†»¬ it až 
íđű °ż´·Şżň  

   Ü 3Ş ¶†3ł« ¦żŞ»Ľ»˛3 ¬±¸±¬± §¬7ł« ľ®?˛·´± ˛ż° 3µ´żĽ ±ł»¦»˛3 Ş#µ±˛« ł±¬±®« Ş °®±Ş±¦« 
 Ş®¬Ş»˛±« ł 3 ˛»ľ± ˝¸§ľ jící možnost katalytického zpracování emisí oxid  Ľ«3µ« řŇŃ¨÷ 
v režimech s velmi chudou sm 3 řŞ®¬Ş»˛±«÷ň Ě§¬± °®±ľ´7ł§ ľ§´§ ±Ľ¬®ż˛ ˛§ ż ° 3ł7 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ¦3µż´± Ş»´ł· Ľ±ľ®7 ° edpoklady pro široké využití v moderních zážehových 
ł±¬±®»˝¸ň 

   ŃĽ ďňďňîđđđ ł«»´§ Ş†»˝¸˛§ ±±ľ˛3 ż«¬±ł±ľ·´§ Ş ŰŞ®±°µ7 «˛·· °´ ±Şż¬ Ş»´ł· ¬Ş®Ľ7 
°±Ľł3˛µ§ ˛±®ł§ ŰËÎŃ ×××ň ŃĽ ¬»¶˛7¸± Ľż¬ż ľ§´ż Ş ¬ ˝¸¬± ¦»ł3˝¸ «µ±˛ »˛ż Ş#®±ľż ż °®±Ľ»¶ 
±´±Ş˛ż¬#˝¸ ľ»˛¦3˛ ň Ę Î ¶» ¦żŞ»Ľ»˛± «µ±˛ »˛3 °®±Ľ»¶» ±Ľ ®±µ« îđđďň Í±« ż¬˛  ľ§´ 
¬ż˛±Ş»˛ ´·ł·¬ °®± ±ľż¸ 3®§ Ş °ż´·Ş« ˛ż ďëđ °°ł ř°ż®¬ °»® ł·´·±˛÷ň   
   ŃĽ ďňďňîđđę Ş»†´ż Ş °´ż¬˛±¬ ˛±®łż ŰËÎŃ ×Ęô µ¬»®? ¶»†¬  Ş3˝» ¦° 3 uje požadavky na 
obsah spalin ve výfukových plynech jak u zážehovýchô ¬żµ Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ ł±¬±® ň Ę ˛»Ľż´»µ7 
ľ«Ľ±«˝˛±¬· od 1.9.2009,  se zážehové motory do µż¶3 Ľż´†3¸± ¦° 3˛ ˛3 Ş ±ľ´ż¬· 
°®±Ľ«µ˝» «¸´±Ş±Ľ3µ  ż ŇŃ¨ ± îë űň Ő±˛µ®7¬˛  jde o snížení nespálených uhlovodík  řŘÝ÷  



¦» ďđđ łąńµł řŰËÎŃ ×Ę÷ ˛ż éë łąńµł řŰËÎŃ Ę÷ ż ŇŃ¨ ¦ čđ łąńµł řŰËÎŃ ×Ę÷ ˛ż ęđ 
łąńµł řŰËÎŃ Ę÷ň Íżł±¬ż¬˛# ´·ł·¬ ľ§ ł l být zaveden pro zážehové motory s p 3ł#ł 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł ľ»˛¦3˛«ô µ¬»®7 ¶±« ˝¸±°˛§ °®ż˝±Şż¬  ˝¸«Ľ±« řŞ®¬Ş»˛±«÷ ł 3ň

Ěżľ«´µż »ł·˛3˝¸ ˛±®»łň Ę»†µ»®7 &Ľż¶» ¶±« «Ş?Ľ ˛§ Ş ąńµł 

Ň?¦»Ş Đ´ż¬˛±¬ ÝŃ ŘÝ ŇŃ¨ ŘÝőŇŃ¨ ĐÓ
Ţ»˛¦3˛             
Ű«®± ď ±Ľ ďççî îôéî ó ó đňçé ó 
Ű«®± î ±Ľ ďççę îôî ó ó đňë ó 
Ű«®± í ±Ľ îđđđ ďôí đňîđ đňďë ó ó 
Ű«®± ě ±Ľ îđđë ďňđ đňďđ đňđč ó ó 
Ű«®± ë ±Ľ ¦? 3 îđđç ďňđ đňđéë đňđę ó đňđđë

   Jediná cesta, jak dosáhnout dodržení stanovených a uvažovaných limit ô ¶» ¬»˝¸˛·˝µ§ 
Ľ± »†·¬ §¬7ł§ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż ¬żµ7 µż¬ż´§¦?¬±®  °®± Ľ±Ľż¬» ˛7 ¦°®ż˝±Ş?˛3 ±¨·Ľ  «¸´3µ«ň 
Đ±Ľł3˛µ±« ¶» ®»Ľ«µ˝» ±ľż¸« 3®§ Ş °ż´·Ş«ň Í§¬7ł ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ¶» ¶»Ľ˛3ł ¦ 
µ´3 ±Ş#˝¸ °®Şµ , který se o dodržení t ˝¸¬± ´·ł·¬  ¦ż´«¸«¶»ň  

íň Đ±°· °®·˛˝·°« ż ş«˛µ˝» §¬7ł« 

         íňď  Ć?µ´żĽ˛3 °±°· °®·˛˝·°« ż ş«˛µ˝» §¬7ł« 

   Ë §¬7ł«  ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł ¶» °ż´·Ş± Ş¬ ·µ±Ş?˛± Ş °® ľ ¸« ż˝3¸± ż µ±ł°®»˛3¸± 
¦ĽŞ·¸« ° 3ł± Ľ± ˛?°´˛  Ş?´˝»ô ¬Ş± »˛7 »®¬Ş#ł Ş¦Ľ«˝¸»łô ° · emž se rozprašuje a odpa «¶» 
¶»†¬  ° ed zážehem jiskrou sví µ§ň Ě§¬± §¬7ł§ ¶±« Ş§ľżŞ»˛§ ¬´żµ±Ş#ł ¦?±ľ˛3µ»łô µ¬»®# 
umož «¶» Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż °±Ľ ¬´żµ»ł îđÓĐż ż Ş3˝»ň Đ » »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ# Ş»˛¬·´ ¶» 
palivo ve správný okamžik vst ikováno do spalovacího prostoru, což u motor  °®ż˝«¶3˝3˝¸ 
 Ş®¬Ş»˛±« ł 3 °±¦·¬·Ş˛  ±Ş´·Ş «¶» »˛»®ą»¬·˝µ±« ¦¬®?¬«ô µ¬»®? Ş¦˛·µ? †µ®˝»˛3ł Ş ż˝3ł 
°±¬®«ľ3 « ł±¬±®   ˛»° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şżň Ě± » żł±¦ »¶ł  °®±ł3¬? Ľ± & ·˛˛±¬· 
motoru, která je zde vyšší než u motor   ˛»° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3łň Řł±¬˛±¬ ˛ż?Şż˛7¸± 
Ş¦Ľ«˝¸« ¶» ˛ż¬żŞ·¬»´˛? »´»µ¬®±˛·˝µ±« †µ®¬·˝3 µ´ż°µ±« řŰŮßÍ÷ ż ¶»¸± ° »˛7 ł »˛3 ¦ż¶·† «¶» 
¸ł±¬˛±¬˛3 ˛3łż   Ş§¸ ívaným filmem. Velmi lákavá je nabízená možnost pra˝±Şż¬ ° · 
?¬» ném zatížení motoru s velmi chudou sm 3ô ° inášející další žádoucí úsporu paliva. 

Í°ż´±Ş?˛3 ˝¸«Ľ7 ł · Ş†żµ ˛»˛3 ¬żµ ¶»Ľ˛±Ľ«˝¸7ô ¶żµ » ˛ż °®Ş˛3 °±¸´»Ľ zdá. V okamžiku 
zážehu musí být vytvo »˛ż Ş ±ľ´ż¬· ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ł s takového složení, která je ješt
schopna zažehnutí. Znamená to zajistit vhodné uspo ?Ľ?˛3 °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®«ô °®?Ş˛
«ł3¬·¬ Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ô Ş§Ş·˛±«¬ °»˝·?´˛3 ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ż Ş§¬Ş± ·¬ ±°¬·ł?´˛3 ¬Şż® 
ż˝3¸± µż˛?´«ň Ňż° 3µ´żĽ ş·®łż Ţ±˝¸ Ş§Ş·˛«´ż °»˝·?´˛3 µ´ż°µ« ř¬«łľ´»÷ô µ¬»®? Ľ ´3 ż˝3 
µż˛?´ ˛ż ĽŞ ?¬· Š °±Ľ˛3 ż Ş®˝¸˛3 °±´±Ş·˛«ň F »´»ł ¬7¬± µ´ż°µ§ ¶» Ş§¬Ş? »¬ô ° · ż˝3ł 
zdvihu pístu, požadované ví ení nasávaného vzduchu, umož «¶3˝3 ®±¦Ľ3´˛±« ľ±¸ż¬±¬ ł ·ň 
Ę»´ł· Ľ ležité je také p »˛7 ¬ż˛±Ş»˛3 ż±Ş#˝¸ ¸±Ľ˛±¬ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ş 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬˝»ô µ¬»®7 ¶» 
Ľż´»µ± ° »˛ jší a kratší než u nep 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3ň Đ · °®±Ş±¦« ł±¬±®«  ¸±ł±ą»˛˛3 
ł 3ô ˛ż° 3µ´żĽ ° · ęđđđ ±¬? µ?˝¸ ¦ż ł·˛«¬«ô ¶» Ľ±ľż Ş¬ ·µ« ° ibližn  5 milisekund, což 
±Ľ°±Ş3Ľ? ¦¸®«ľż ¶»Ľ˛7 ¬Ş®¬·˛  Ľ±ľ§ Ş¬ ·µ« « ł±¬±®   ˛»° 3ł#ł Ş¬ ikováním, jenž se 



«Ľ?Ş? µ±´»ł îđ ł·´·»µ«˛Ľň  Đ i chodu motoru v režimu s vrstvenou sm 3ô ¬»Ľ§ Ş ±ľ´ż¬· 
?¬» ného zatížení, pop 3°żĽ  ° · Ş±´˛±ľ žném chodu, jsou doby vst ·µ±Ş?˛3 ±Ľ đôě 

ł·´·»µ«˛Ľň Đż´·Ş± ¶» Ş¬ ikováno v závislosti na požadovaném provozním režim« ł±¬±®«ô 
®±¦Ľ3´« ¬´żµ  v zásobníku paliva, spalovacím prostoru a na požad±Şż˛7ł Ľ®«¸« ° 3°®żŞ§ 
ł ·ň Đ® ł ® µż°7˛»µ Ş¬ ·µ±Şż˛7¸± °ż´·Şż ¶» ¦¸®«ľż ° ¬·˛±Ş# Ş» ®±Ş˛?˛3  °ż´·Ş»ł 
Ş¬ ikovaným do sacího potrubí. Kontrola složení sm · ¶» ¦żľ»¦°» »˛ż ĽŞ łż ´żłľĽż 
±˛Ľżł· «ł3¬ ˛#ł· ° »Ľ ż ¦ż µż¬ż´§¦?¬±®»ł řŞ tšinou trojcestným). Ty slouží k regulaci 
°®±Ş±¦«  ¸±ł±ą»˛˛3 řľ±¸ż¬±«÷ ł 3 » ±« ·˛·¬»´»ł ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸«  = 1, což znamená 
¬»˝¸·±ł»¬®·˝µ§ ° »˛7 °ż´±Ş?˛3 Ş °±ł ®« ďěôéćď řľ»¦ ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸«÷ô ˛»ľ±                    
 ä ď ˛ż° ň đôčô ˛»ľ± °®±Ş±¦«  Ş®¬Ş»˛±« ł 3 ř˝¸«Ľ±«÷ô µĽ§ ¶» ±« ·˛·¬»´ ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸« 
 = 1,5 až 3,0. Sou ·˛·¬»´ ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸« ¶» ľ»¦®±¦ł ®˛? Ş»´· ·˛ż Ş§¶żĽ «¶3˝3 °±ł ® ł»¦· 

množstvím vzduchu skute ˛  ° ·Ş»Ľ»˛7¸± Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ż ¬»±®»¬·˝µ#ł ł˛±žstvím 
Ş¦Ľ«˝¸«ô µ¬»®7 ¶» °±¬ »ľż °®± ·Ľ»?´˛3 °® ľ ¸ °ż´±Ş?˛3ň Í¬»˝¸·±ł»¬®·˝µ# °±ł ® «Ľ?Ş? 
°±¬ ebné množství vzduchu motorem nasáté k pot ebnému množství dodávaného paliva, 
° · emž jsou ob  složky udávané v kilogramech (nap 3µ´żĽ ·Ľ»?´˛3 ¬»˝¸·±ł»¬®·˝µ# °±ł ® 
ďěôé µą Ş¦Ľ«˝¸« ń ď µą °ż´·Şż÷ň

             

Velké množství prom ˛´·Ş#˝¸ 3Ľ3˝3˝¸ Ş»´· ·˛ µ´żĽ» Ş» Ş†»˝¸ °®±Ş±¦˛3˝¸ °±Ľł3˛µ?˝¸ ˛ż 
Ş¬ ikovací systém velmi vysoké nároky. Mezi požadavky, µ¬»®7 ¶±« ˛ż §¬7ł 3¦»˛3 ł±¬±®« 
µ´żĽ»˛§ô °ż¬ 3 ¦»¶ł7˛żć 

ó Ş»´ł· ° »˛7 ±Ľł »˛3 °±¬ ebného množství paliva 
ó Ş§Ş·˛«¬3 °±¬ »ľ˛7¸± ¬´żµ« °ż´·Şż 
ó «® »˛3 °±¬ »ľ˛7¸± Ş¬ ·µ±Şż˝3¸± ¬´żµ« 
ó «® ení správného okamžiku vst ·µ« °ż´·Şż 
ó Ľ±°®żŞż °ż´·Şż ° 3ł± ż ° »˛  Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ł±¬±®«ň    

                                                                                                                                    

Ńľ®ň ď Ńľ»˝˛7 ˝¸7łż ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛« ĹďĂ 

ď ó °ż´·Ş±  

î ó Ş¦Ľ«˝¸  

í Š »´»µ¬®±˛·˝µ? †µ®¬·˝3 µ´ż°µż řŰŮßÍ÷  

ě ó ż˝3 °±¬®«ľ3  

ë ó Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´§  

ę ó ł±¬±® 



          íňî  Ć° ±ľ ¬Ş±®ľ§ Ş®¬Ş»˛7 ł · 

   

Í°ż´±Ş?˛3 3¦»˛7 ¬ nou (obr.2) používá nap 3µ´żĽ ż«¬±ł±ľ·´µż Ę±´µ©żą»˛ Ş ł±¬±®»˝¸ » 
§¬7ł»ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ÚÍ× řŞ·¦ µż°·¬±´ż ěňî÷ň Í¬ na pístu (deflektor) je navržena v závislosti 
˛ż ¬Şż®« ż µ´±˛« ż˝3¸± µż˛?´« ¬żµô żľ§ «ł ® ±Şż´ż °®±«Ľ ˛3 ł · µ ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 ˝»ň 
Ě±¬± «ł ®˛ ˛3 ¶» Ľ ležité hlavn  °®± Ş§¬Ş± »˛3 Ş®¬Ş»˛7¸± °´˛ ní v oblasti nízkého zatížení 
ł±¬±®«ň  

Í°ż´±Ş?˛3 ízené vírem vzduchu (obr.3) používá nap 3µ´żĽ ż«¬±ł±ľ·´µż Ě±§±¬ż Ş ł±¬±®»˝¸ » 
§¬7ł»ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Üóě řŞ·¦ň µż°·¬±´ż ëňî÷ň Ě»˛¬± §¬7ł ¶» ż´» ¦?Ş·´# ¬żµ7 ˛ż ¬Şż®« 
°ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« Ş» Ľ˛  °3¬«ô µ¬»®# ł? °»˝·?´˛3 ¬Şż® «ł ® «¶3˝3 °®±«Ľ ˛ż?¬7 ł · Ľ± 
optimální polohy pro zažehnutí zapalovací sví µ±«ň 

Í°ż´±Ş?˛3 3¦»˛7 °ż°®µ»ł Ş¬ ikovaného paliva (obr.4) používá nap 3µ´żĽ Ľ®«¸? ą»˛»®ż˝» 
° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ş·®ł§ Ţ±˝¸ ˛»±«˝3 ±¦˛ż »˛3 Ü×óÓ±¬®±˛·˝ řŞ·¦ µż°·¬±´ż ęňď÷ň Í°ż´±Ş?˛3 
3¦»˛7 °ż°®µ»ł ł? ±°®±¬· ° »Ľ˝¸±¦3 ĽŞ±¶·˝· §¬7ł  Ş#¸±Ľ«ô ˛»ľ±  dokáže zajistit vrstvené 

°´˛ ˛3 Ľ± Ş§††3˝¸ ±¬? ek motoru, než dojde k p epnutí na režim s homogenní sm 3ň 

ěň Đ±°· ş«˛µ˝» §¬7ł« Ţ±˝¸ ÓŰÜ é řÚÍ×÷ ż ¶»¸± µ±ł°±˛»˛¬ 

   Ę ¬7¬± µż°·¬±´» » Ľ±¦Ş3ł» ± §¬7ł« ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ţ±˝¸ ÓŰÜ éô µ¬»®# ľ§´ ş·®ł±« 
Ę±´µ©żą»˛ ° »Ľ¬żŞ»˛ Ş» »¶˛±¬· ˛ż °±Ľ¦·ł ®±µ« ďççç °±Ľ ±¦˛ż »˛3ł ÚÍ× řÚ«»´ Í¬®ż¬·ş·»Ľ 
×njection), což je možno z hlediska významu p eložit jako „ vst ·µ±Ş?˛3  Ş®¬Ş»˛3ł °ż´·Şż Ťň 
Ő ¬±ł«¬± §¬7ł« Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ«Ľ±« Ş ˛?´»Ľ«¶3˝3˝¸ µż°·¬±´?˝¸ ° ·®±Ş˛?Ş?˛§ ±¬ż¬˛3 §¬7ł§ 
° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż  ˝3´»ł °±«µ?¦ż¬ ˛ż ±Ľ´·†˛±¬· µ±˛¬®«µ˝» ® ¦˛#˝¸ Ş#®±ľ˝ ň Öżµ± 
°®Ş˛3 » ¬»Ľ§ ° »Ľ¬żŞ3ł» ł±¬±® ± ¦ĽŞ·¸±Ş7ł ±ľ¶»ł« ďíçđ ˝łí  ®±¦Ş±Ľ»ł ÜŃŘÝ ż ¬§ ł· 
ventily na válec firmy Volkswagen, který je používá˛ Ş ł±Ľ»´»˝¸ Ô«°±ô Đ±´± ż Ů±´şň Ó±¬±® 
Ľ±ż¸«¶» ˛»¶Ş§††3 Ş#µ±˛ éé µÉń ęđđđ ł·˛óď ż ¬± ·Ş# ł±ł»˛¬ ďíđ Ňłń ěîëđ ł·˛óďň

Ńľ®ň î Í°ż´±Ş?˛3 3¦»˛7  
            ¬ ˛±« ĹîéĂ 

Ńľ®ň í Í°ż´±Ş?˛3 3¦»˛7 
            Ş3®»ł Ş¦Ľ«˝¸« ĹîéĂ 

Ńľ®ň ě Í°ż´±Ş?˛3 3¦»˛7 
             °ż°®µ»ł °ż´·Şż ĹîéĂ   



         ěňď  Í˝¸7łż §¬7ł« ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ţ±˝¸ Ó±¬®±˛·˝ ÓŰÜé 

ď Š ł ·  ¸ł±¬˛±¬· ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸«ô î Š ˛?Ľ±ľµż  żµ¬·Ş˛3ł «¸´3łô í Š ®»ą»˛»®ż ˛3 
Ş»˛¬·´ ˛?Ľ±ľµ§  żµ¬·Ş˛3ł «¸´3łô ě Š Ş§±µ±¬´żµ7 °ż´·Ş±Ş7 »®°żĽ´±ô ë Š 3Ľ3˝3 Ş»˛¬·´ ¬´żµ« 
°ż´·Şżô ę Š ¦?±ľ˛3µ °ż´·Şżô é Š Ş§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ô č Š ¦ż°ż´±Şż˝3 ˝3Şµżô               
ç Š ˛3łż  °±´±¸§ ż ±¬? »µ Şż µ±Ş7¸± ¸ 3Ľ»´»ô ďđ Š żµ˝»´»®ż ˛3 °»Ľ?´ » ˛3łż »ł °±´±¸§ô 
ďď Š µ§´3µ±Ş? ±˛Ľż ř´żłľĽżó±˛Ľż÷ô ďî Š ¬®±¶ ·˛˛# µż¬ż´§¦?¬±®ô ďí Š ˛3łż  ¬»°´±¬§ 
Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ ô ďě Š ¦?±ľ˛3µ±Ş# µż¬ż´§¦?¬±® ŇŃ¨ô ďë ó µ§´3µ±Ş? ±˛Ľż ř´żłľĽżó±˛Ľż÷ô 
16 –palivová nádrž s dopravním palivovým »®°żĽ´»łô ďé Š ˛3łż  °±´±¸§ ż ±¬? »µ 
µ´·µ±Ş7¸± ¸ 3Ľ»´»ô ďč Š ˛3łż  ¬»°´±¬§ ˝¸´żĽ3˝3 µż°ż´·˛§ô ďç Š ˛3łż  µ´»°?˛3 ł±¬±®«ô          
îđ Š ˛3łż  ¬´żµ« °ż´·Şżô îď Š˛3łż  °±Ľ¬´żµ« Ş ż˝3ł °±¬®«ľ3ô îî Š »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ# Ş»˛¬·´ 
®»˝·®µ«´ż˝» Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ ô îí Š ¬ ´»± †µ®¬3˝3 µ´ż°µ§ » ˛3łż »ł ˛ż¬± »˛3 ż 
¦ż¬żŞ±Şż »ł †µ®¬3˝3 µ´ż°µ§ô îě Š »´»µ¬®±˛·˝µ? 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µżô îë Š Ľ·żą˛±¬·˝µ7 ®±¦¸®ż˛3 
řµ±˛»µ¬±®÷ô îę Š µ±˛¬®±´µż ˛»°®?Ş˛7 ş«˛µ˝» §¬7ł«ô îé Š ·ł±ľ·´·¦7®ô îč Š Ľż¬±Ş? ľ ®˛·˝» 
ÝßŇ  

   Ňż ˝¸»łż¬·˝µ7ł ¦˛?¦±®˛ ní systému Motronic MED 7 (FSI) jsou žlutou barvou 
Ş§¦˛ż »˛§ °®Şµ§ô µ¬»®7 ¬»˝¸˛·˝· ş·®ł§ Ţ±˝¸ ł±¸´· ° »Ş¦3¬ ¦» Ş7¸± ľ žného výrobního 
°®±ą®żł«ň »®Ş»˛±« ľż®Ş±« ¶±« ±¦˛ż »˛§ °®Şµ§ô µ¬»®7 ľ§´± ¬ »ľż °®± ¬»˛¬± ł±Ľ»®˛3 ¬§° 
° 3°®żŞ§ ł si zážehových motor  °»˝·?´˛  Ş§Ş·˛±«¬ň  

    

Ńľ®ňë  Í˝¸7łż §¬7ł« Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ţ±˝¸ ÓŰÜ é řÚÍ×÷ ĹěĂô      
            ř¦Ş ¬†»˛7 ˝¸7łż Ş·¦ ° 3´±¸ż ňě÷ 



         ěňî  Đ±°· ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ ?¬3 ż µ±ł°±˛»˛¬

                ěňîňď  3Ľ·˝3 §¬7ł

   Í§¬7ł 3¦»˛3 ł±¬±®« Ţ±˝¸ Ó±¬®±˛·˝ ÓŰÜ é ¶» °®Ş˛3 ±«¬żŞż ˛±Ş7 ą»˛»®ż˝» ° 3ł7¸± 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż  »´»µ¬®±˛·˝µ±« ®»ą«´ż˝3 Ş ¦?Ş·´±¬· ˛ż ¬± ·Ş7ł ł±ł»˛¬« ł±¬±®«ň Ę§±˝» 
° »˛7 ±Ľł ení dávky paliva, vyvolání požadovaného vysokého tlżµ« °®± Ş¬ ·µ±Ş?˛3ô 
Ş§±˝» ° esné stanovení okamžiku vst ·µ« °ż´·Şż Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ż Ľ±°®żŞż °ż´·Şż 
° 3ł± ż ° »˛  do spalovacího prostoru, jsou základní požadavky k´żĽ»˛§ ˛ż 3Ľ·˝3 §¬7ł °®± 
° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şżň Ő®±ł  ¬±¸± ł«3 ±«¬żŞż µ±±®Ľ·˛±Şż¬ ® zné požadavky na to ·Ş# 
ł±ł»˛¬ ł±¬±®« ¬żµô żľ§ ľ§´§ ˝± ˛»¶®§˝¸´»¶· °®±Ş»Ľ»˛§ °±¬ »ľ˛7 3Ľ3˝3 ¦?ż¸§ Ş ł±¬±®«ň Öżµ 
¶» Ş·Ľ ¬ô ˛»¶Ş ¬†3 ˛?®±µ§ ¶±« ¬»Ľ§ µ´żĽ»˛§ ˛ż »´»µ¬®±˛·˝µ±« 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µ« ří÷ô ± µ¬»®7 » Ľ? 
íct, že je „ mozkem “ celého systému. Veškerá provo¦˛3 Ľż¬ż ż °ż®żł»¬®§ ł±¬±®« ¶±« 

¶»Ľ˛±¬´·Ş#ł· ˛3łż · ° »Ľ?Ş?˛§ Ľ± »´»µ¬®±˛·˝µ7 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µ§ô Ľż¬±Ş±« ľ ®˛·˝3 ˛ż¦#Şż˛±« 
řÝßŇóŢ«÷ô µĽ» ¶±« Ş§¸±Ľ˛±˝»˛§ô ż °±ł±˝3 żµ ˛3˝¸ ´»˛  » ¦° ¬˛±« Şż¦ľ±« ¶» °®±Ş?Ľ ˛± 
3¦»˛3 ł±¬±®«ň Đ±´±¸ż °»Ľ?´« żµ˝»´»®?¬±®« Ş§¶żĽ uje základní požadavek na velikost to ·Ş7¸± 

momentu. Tento požadavek dále m že být dopln ˛ ¦» §¬7ł« 3¦»˛3 ° »Ş±Ľ±Şµ§ řŮÍ÷ô 
§¬7ł« řßŢÍ ż ßÍÎ÷ ˛»ľ± §¬7ł« ízení dynamiky jízdy (FDR). Úprava požadavku na 
Ş»´·µ±¬ ¬± ·Ş7¸± ł±ł»˛¬« ¶» °®±Ş?Ľ ˛ż °±Ľ´» Ľż¬±Ş7¸± °±´» Ş 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬˝» ł±¬±®«ň 
Ę§±µ±¬´żµ7 §¬7ł§ ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 » ¦?±ľ˛3µ»ł °ż´·Şż řë÷ ł±¸±« °ż´·Ş± Ş¬ ·µ±Şż¬ 
v libovolném okamžiku vysokotlakými elektromagneticµ§ ±¬»Ş3®ż˛#ł· Ş¬ ·µ±Şż˝3ł· Ş»˛¬·´§ 
řé÷ň Đ® ¬±µ ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸« ¶» ®»ą«´±Şż˛# »´»µ¬®±˛·˝µ§ 3¦»˛±« †µ®¬·˝3 µ´ż°µ±« řŰŮßÍ÷ň 
Đ »˛7 ł »˛3 ¸ł±¬˛±¬· ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸« ±ľ¬ż®?Ş? ¸ł±¬˛±¬˛3 ˛3łż   Ş§¸ 3Şż˛#ł 
ş·´ł»łô Ş» µ¬»®7ł ¶» «ł3¬ ˛ ·  ˛3łż  teploty nasávaného vzduchu. Kontrola a složení sm · 
¶» °®±Ş?Ľ ˛ż ĽŞ łż ´żłľĽż ±˛Ľżł· řÔÍÚ ż ÔÍË÷ «ł3¬ ˛#ł· ° »Ľ ż ¦ż µż¬ż´§¦?¬±®»łň Üż´†3 
Ľ ležitou sou ?¬3 ¶» 3¦»˛3 ¦° ¬˛7¸± Ş»Ľ»˛3 ř®»˝·®µ«´ż˝»÷ °ż´·˛ň Í§¬7ł ±¦˛ż »˛# řŰŮÎ÷ °´˛3 
ş«˛µ˝· ®»ą«´ż ˛3¸± °3˛ż » ¦?µ´żĽ˛3˝¸ ¸±Ľ˛±¬ ¬´żµ« Ş ż˝3ł °±¬®«ľ3ň 

Ńľ®ň ę Ę§ľ®ż˛7 ¸´żŞ˛3 ?¬· §¬7ł« 3¦»˛3 ł±¬±®« Ţ±˝¸ ÓŰÜ é ĹíĂ 



                ěňîňî  Đż´·Ş±Ş# §¬7łô Ľ±°®żŞż ż Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż 

   Hlavní požadavky kladené na vst ikovací systém, okamžik vst ·µ« ż °®±ł ˛˛# §¬7ł±Ş# 
tlak, lze nejlépe splnit použitím systému vst ikování se zásobníkem paliva, jenž nabízí 
żµ«ł«´ż ní systém (common-rail). Ten umož «¶» Ş¬ íknout palivo nashromážd ˛7 °±Ľ 
«® ·¬#ł ¬´żµ»ł Ş ¦?±ľ˛3µ« »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ§ ±Ş´?Ľż˛#ł Ş¬ ·µ±Şż˝3ł Ş»˛¬·´»ł ° 3ł± Ľ± 
°ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®«ň Đż´·Ş±Ş# §¬7ł » Ľ ´3 Ľ± ĽŞ±« ±µ®«¸  ř˛3¦µ±¬´żµ7¸± ż 
Ş§±µ±¬´żµ7¸±÷ô µ¬»®7 · Ş ˛?´»Ľ«¶3˝3˝¸ µ®±˝3˝¸ °±°3†»ł»ň 

1 - palivová nádrž, 2 - podávací »®°żĽ´±ô í ó »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ# Ş»˛¬·´ô  ě ó ®»ą«´?¬±® ¬´żµ« 
řđôíÓĐż÷ô ë ó °ż´·Ş±Ş7 °±¬®«ľ3ô ę ó ¦° ¬˛7 Ş»Ľ»˛3 °ż´·Şżô é ó Ş§±µ±¬´żµ7 »®°żĽ´±ô č ó ¬´żµ±Ş# 
¦?±ľ˛3µô ç Š Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´§ô ďđ ó ®»Ľ«µ ˛3 Ş»˛¬·´ô ďď ó ˛3łż  ¬´żµ« °ż´·Şż    

                ěňîňîňď  Ň3¦µ±¬´żµ# ±µ®«¸ 

   ?¬· ˛3¦µ±¬´żµ7¸± ±µ®«¸« ¶±« «ł3¬ ˛§ ° evážn  v palivové nádrži (1), která se skládá 
¦ »´»µ¬®·˝µ7¸± °ż´·Ş±Ş7¸± »®°żĽ´ż řî÷ô °ż®ż´»´˛  ° ·°±¶»˛7¸± ł»˝¸ż˛·˝µ7¸± ®»ą«´?¬±®« ¬´żµ« 
ż ¦ ·¬· » °ż´·Şżň Đż´·Ş± ¶» Ş»Ľ»˛± °ż´·Ş±Ş#ł °±¬®«ľ3ł řë÷ Ľ± Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´ż řé÷ň 
Ő±˛¬ż˛¬˛3 &®±Ş»  ¬´żµ« °ż´·Şż ˛ż Ş¬«°« Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´ż ¦żľ»¦°» «¶» ®»ą«´?¬±® ¬´żµ« 
řě÷ň Ěż¬± &®±Ş»  ¶» ĽŞ±«¬żŞ±Ş?ň Ćż ˛±®ł?´˛3¸± °®±Ş±¦« ¶» Ş»˛¬·´ ří÷ ±¬»Ş »˛ ż ®»ą«´?¬±® řě÷ 
udržuje tlak na hodnot  đňí ÓĐżň Ę ° 3°żĽ , že teplota paliva na vstupu do vysokotlakého 
»®°żĽ´ż ¶» ° 3´·† Ş§±µ?ô ° · ¬ż®¬« ¬»°´7¸± ł±¬±®« ż ˛?´»Ľ˛7ł Ş±´˛±ľ ¸«ô ¶» ˛«¬˛± ¦żľ®?˛·¬ 

Ş¦˛·µ« °ż®˛3˝¸ ľ«ľ´·˛ Ş ¬±ł¬± »®°żĽ´»ň »†»˛3ł ¶» ¦Ş#†»˛3 ¬´żµ« ˛ż ¸±Ľ˛±¬« đňë ÓĐżň 
Dosažen je tak, že ventil (3) je uzav »˛ ż &®±Ş»  ¬´żµ« 3Ľ3 ®»Ľ«µ ˛3 Ş»˛¬·´ »®°żĽ´ż řî÷ň Đ± íđ 
až 60 sekundách poklesne v d ´»Ľµ« °® ¬±µ« °ż´·Şż Ş§±µ±¬´żµ#ł »®°żĽ´»ł ¬»°´±¬ż ˛ż 
ľ»¦°» ˛±« &®±Ş»  ż ®»ą«´ż ˛3 Ş»˛¬·´ ří÷ » ±¬»Ş »ň Ę§±µ±¬´żµ7 »®°żĽ´± Ľ±Ľ?Ş? °ż´·Ş± Ľ± 
¬´żµ±Ş7¸± ¦?±ľ˛3µ« řč÷ô ±Ľµ«Ľ ¶» Ş§±µ±¬´żµ#ł· »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ#ł· Ş»˛¬·´§ řç÷ 
Ş¬ ikováno do válce motoru. Tlak v zásobníku je udržov?˛ ˛ż µ±˛¬ż˛¬˛3 &®±Ş˛· Ş»˛¬·´»ł 
řďđ÷ô µ¬»®# ° »ľ§¬» ˛7 °ż´·Ş± ° »°±«†¬3 ¦° tným potrubím (6) do nádrže. Úrove  ¬´żµ« Ş 
¦?±ľ˛3µ« ¶» ˛3ł?˛ż ˛3łż »ł řďď÷ň 

            

Ńľ®ň é Ü±°®żŞż °ż´·Şż » ¦° ¬˛#ł Ş»Ľ»˛3ł ż ° »°3˛?˛3ł ¬´żµ« ĹęĂ 



                 ěňîňîňî  Ę§±µ±¬´żµ# ±µ®«¸ 

ď Š Ş§±µ±¬´żµ7 °ż´·Ş±Ş7 »®°żĽ´±ô î Š ˛?¬®«ľ»µ ° 3Ş±Ľ« °ż´·Şż ¦ ˛3¦µ±¬´żµ7¸± °ż´·Ş±Ş7¸± 
±µ®«¸«ô í Š °±¶±Şż˝3 °±¬®«ľ3ô ě Š ¬´żµ±Ş# ¦?±ľ˛3µ °ż´·Şż řÎż·´÷ô ë Š Ş§±µ±¬´żµ7 Ş¬ ·µ±Şż˝3 
Ş»˛¬·´§ô ę Š ¬´żµ±Ş# ˛3łż  °ż´·Şżô é Š ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µżô č Š 3Ľ3˝3 Ş»˛¬·´ ¬´żµ« °ż´·Şżô            
ç Š °ż´±Şż˝3 °®±¬±®ô
   Ň?¬®«ľµ»ł řî÷ ¶» Ľ± Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´ż řď÷ ° ·Ş?Ľ ˛± °ż´·Ş± ¦ ˛3¦µ±¬´żµ7¸± ±µ®«¸« 
pod talkem 0,3 až 0,5 MPa. Do tlakového zásobníku (ě÷ ¶» °ż´·Ş± ¦ »®°żĽ´ż ° ·Ş?Ľ ˛± 
potrubím (3) pod tlakem 5 až 12 MPa. Pot »ľ˛? &®±Ş»  tlaku je udržována na základ  &Ľż¶
˛3łż » řę÷ »´»µ¬®±˛·˝µ§ ±Ş´?Ľż˛#ł Ş»˛¬·´»ł řč÷ň Đż´·Ş± ¦ ¬´żµ±Ş7¸± ¦?±ľ˛3µ« řÎż·´÷ ¶» 
Ş»Ľ»˛± Ľ± Ş§±µ±¬´żµ#˝¸ Ş¬ ·µ±Şż˝3˝¸ Ş»˛¬·´  řë÷ &¬3˝3˝¸ Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« řç÷ň 

Đ3¬±Ş7 Ş§±µ±¬´żµ7 °ż´·Ş±Ş7 »®°żĽ´± ¶» °±¸?˛ ˛± ł»˝¸ż˛·˝µ§ ż ¶»¸± &µ±´»ł ¶» ¦Ş#†·¬ ¬´żµ 
paliva z 0,35 MPa až na 12 MPa. Použitím t 3 Ş#¬´ż ˛#˝¸ °3¬µ  ¦ż¶·† «¶» ł·˛·ł?´˛3 µ±´3?˛3 
tlaku paliva v zásobníku (snížení amplitudy tlakový˝¸ °«´¦ ÷ň »®°żĽ´± ¶» łż¦?˛± ż ˝¸´ż¦»˛± 
°®±¬7µż¶3˝3ł °ż´·Ş»łň  

Ńľ®ň č Đ®Şµ§ Ş§±µ±¬´żµ7¸± ±µ®«¸« §¬7ł« Ş¬ ·µ±Ş?˛· ÚÍ× ĹëĂ 

Ńľ®ň ç  Đ 3 ˛# ż °±Ľ7´˛# »¦ Ş§±µ±¬´żµ#ł Ş¬ ·µ±Şż˝3ł »®°żĽ´»ł ŢŃÍÝŘ ŘÜĐď »   
             ¬ »ł· Ş¬ ·µ±Şż˝3ł· ¶»Ľ˛±¬µżł· ĹęĂô ř¦Ş ¬†»˛7 ľż®»Ş˛7 ˝¸7łż Ş·¦ ° 3´±¸ż ňë÷ 



Đż´·Ş± ° ·Ş?Ľ ˛7 ¦ °±Ľ?Şż˝3¸± »®°żĽ´ż Ş¬«°«¶» ° 3Ş±Ľ˛3ł ±¬Ş±®»ł řç÷ Ľ± Ş˛·¬ ˛3¸± °®±¬±®« 
Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´żň Đ±¸§ľ»ł Ľ«¬7¸± °3¬« řě÷ Ş» Ş?´˝· ří÷ô ł ®»ł µ» ¬ »Ľ« ®±¬ż˝» 
»®°żĽ´żô » ±ľ¶»ł ˛żĽ °3¬»ł ¦Ş ¬†«¶»ô ż °ż´·Ş± ¶» ° » Ş»˛¬·´ řé÷ Ľ±°®żŞ±Ş?˛± Ľ± ¬±¸±¬± 

objemu. V tomto okamžiku je výtla ˛# Ş»˛¬·´ řę÷ «¦żŞ »˛ň Đ±¸§ľ»ł °3¬« ±Ľ ¬ »Ľ« ®±¬ż˝» ¶» 
°ż´·Ş± °± ±¬»Ş »˛3 Ş#¬´ż ˛7¸± Ş»˛¬·´« řę÷ Ľ±°®żŞ±Ş?˛± ° » Ş#¬«°˛3 ±¬Ş±®§ řč÷ Ľ± ¬´żµ±Ş7¸± 
¦?±ľ˛3µ«ň Đ±¸§ľ °3¬« «® «¶» °±´±¸ż »¨˝»˛¬®« řď÷ô µ¬»®# ° ±ľ3 ° es kluzný kroužek (10) na 
µ´«¦?µ řî÷ň ß¨·?´˛3 «˝°?Şµż řďď÷ ż ¬ ˛ ˛3 řďî÷ ¦żľ»¦°» «¶» «¬ ˛ ˛3 Ş˛·¬ ˛3¸± °®±¬±®« 
erpadla proti nežádoucímu úniku paliva. 

Ć?±ľ˛3µ °ż´·Şż svou pružností tlumí tlakové pulzace paliva, které ¶±« ¦° ±ľ»˛§ 
˛»°®żŞ·Ľ»´˛±¬3 ¶»¸± ±Ľľ ®« ż Ş´ż¬˛3ł »®°żĽ´»ł Ş§±µ7¸± ¬´żµ«ň Ř±Ľ˛±¬ż ¬´żµ« ¶» 
µ±˛¬®±´±Ş?˛ż ˛3łż »ł ¬´żµ« °ż´·Şż ří÷ň Ć?±ľ˛3µ ł«3 ľ#¬ Ľ±¬ż¬» ˛  tuhý a pružný, což 
vyplývá z požadavku vysoké stla ·¬»´˛±¬· °ż´·Şżň Ć?±ľ˛3µ řď÷ ±« ż˛  slouží jako 
®±¦Ľ ´±Şż˝3 °ż´·Ş±Ş7 °±¬®«ľ3ô ¶» Ş§®±ľ»˛ ¦ ¸´·˛3µ±Ş7 ´·¬·˛§ô ż ł? ±¬Ş±®§ °®± ° ·°±¶»˛3 
Ş¬ ·µ±Şż˝3˝¸ Ş»˛¬·´  řę÷ô 3Ľ3˝3¸± Ş»˛¬·´« ¬´żµ« °ż´·Şż řě÷ ż ° 3Ş±Ľ« řî÷ ¦ Ş§±µ±¬´żµ7¸± 
°ż´·Ş±Ş7¸± »®°żĽ´żň

Í˛3łż  ¬´żµ« °ż´·Şż ł 3 ¸±Ľ˛±¬« ¬´żµ« °ż´·Şż 
Ş ¦?±ľ˛3µ«ň Öżµ± idlo je použita kovová nerezová 
ł»łľ®?˛ż  ®»¦·¬±®§ ˛ż˛»»˛#ł· Ş ¬»˛µ7 Ş®¬Ş ň 
Đ ±ľ»˛3ł ¬´żµ« ř°÷ô ˛ż ±˝»´±Ş±« ł»łľ®?˛« ří÷ô Ľ±¶Ľ» µ 
mírné deformaci, jenž je sledována tenzometrickými 
˛3łż i deformace. Elektronický obvod (2), jehož signál j» 
Ş§Ş»Ľ»˛ ˛ż µ±˛»µ¬±® řď÷ô ¦ż¶·† «¶» Ş§¸±Ľ˛±˝»˛3 ·ą˛?´«ň 
Ě´żµ±Ş# 3Ľ3˝3 Ş»˛¬·´ ¶» ±Ş´?Ľ?˛ ˛ż ¦?µ´żĽ  &Ľż¶
¦ł· ±Şż˛7¸± ˛3łż »ň

Ńľ®ň ďđ  Ć?±ľ˛3µ °ż´·Şż ĹěĂ 

Ńľ®ň ďď  Í˛3łż  ¬´żµ« °ż´·Şż ĹęĂ 



               Ńľ®ň ďî  Ě´żµ±Ş# 3Ľ3˝3 Ş»˛¬·´ ĹďěĂ 

Ě´żµ±Ş# 3Ľ3˝3 Ş»˛¬·´ ř±ľ®ňďî÷ ˛ż¬żŞ«¶» §¬7ł±Ş# ¬´żµ °ż´·Şż Ş ˝»´7ł ®±¦ż¸« °®±Ş±¦˛3˝¸ 
režim  ¬żµô żľ§ ±Ľ°±Ş3Ľż´ ˛ż¬żŞ»˛#ł ¸±Ľ˛±¬?ł Ş Ľż¬±Ş7ł °±´·  3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µ§ň Ř±Ľ˛±¬ż » 
pohybuje v rozsahu 5 až 12 MPa. Tlak se 3Ľ3 Ş ¦?Ş·´±¬· ˛ż Ş»´·µ±¬· ¬´żµ«ô °±Ľ µ¬»®#ł ¶» 
°ż´·Ş± Ş¬ ·µ±Ş?˛± Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« Ş?´˝» ł±¬±®« ż ˛ż łnožství paliva dodávaného 
Ş§±µ±¬´żµ#ł »®°żĽ´»łň Đ »ľ§¬»µ °ż´·Şż ˛»˛3 Ş»Ľ»˛ ¦° t do nádrže, ale do sací ?¬· 
Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´żň Ě3ł ¶» ¦ż¶·†¬ ˛± ±¸ ?¬3 °ż´·Şż ż ±ĽŞ¦Ľ«†˛ ˛3 °ż´·Ş±Ş7¸± ¦?±ľ˛3µ«ň 
ŃŞ´?Ľ?˛3 ¬´żµ±Ş7¸± 3Ľ3˝3¸± Ş»˛¬·´« ¶» °®±Ş?Ľ ˛± »´»µ¬®·˝µ#ł· ·ł°«´§ ° ·Ş?Ľ ˛#ł· 
µ±˛»µ¬±®§ řď÷ň Ę ˝3Ş˝» ří÷ » Ş§¬Ş? í magnetické pole, které proti tlaku pružiny (2) vtż¸«¶» Ľ± 
˝3Şµ§ µ±¬Ş« řě÷ň Ě3ł » ±¬»Ş » µ«´· µ±Ş# Ş»˛¬·´ řé÷ň Ě snícím „O“ kroužkem (5) protéká p » 
3¬µ± řç÷ °ż´·Ş± ¦ ¬´żµ±Ş7¸± ¦?±ľ˛3µ« Ľ± ±Ľ¬±µ±Ş7¸± ±¬Ş±®« řę÷ň Ę»˛¬·´ ¶» ľ»¦ ˛ż° ¬3 «¦żŞ »˛ô 
ż żľ§ ˛»Ľ±†´± µ »¨¬®7ł˛3ł« ˛?® stu tlaku v zásobníku, je pružina (2) navržena tak, żľ§ 
umožnila p i dosažení maximálního dovoleného tlaku samo ·˛˛7 ±¬»Ş »˛3 Ş»˛¬·´«ň 

Ę§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ ř±ľ®ňďí÷ ¦ż¶·† «¶» ®±¦°®?†»˛3 °ż´·Şż Ş» Ş?´˝· ł±¬±®«ň Ę»˛¬·´ ¶» 
° ·°±¶»˛ ° 3ł± µ Ş§±µ±¬´żµ7ł« ¦?±ľ˛3µ« °ż´·Şż ż ¶»¸± ±Ş´?Ľ?˛3 ¶» °®±Ş?Ľ ˛± 
»´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ§ň Đ®±¬ »Ľ˛·˝¬Ş3ł 3Ľ3˝3¸± ˛ż° ±Ş7¸± ·ą˛?´«ô ° ·Ş?Ľ ˛7¸± Ľ± ˝3Şµ§ 
»´»µ¬®±łżą˛»¬« řë÷ µ±˛»µ¬±®»ł řî÷ô ¶» ±« ż˛  «® »˛ °± ?¬»µ Ş¬ ·µ« · Ľ±ľż ±¬»Ş »˛3 
Ş¬ ·µ±Şż˝3¸± Ş»˛¬·´«ň Đ » ¶»ł˛7 3¬µ± ¶» °ż´·Ş± ° ·Ş?Ľ ˛± ¦ ¬´żµ±Ş7¸± ¦?±ľ˛3µ« Ľ± °®±¬±®« 
nad sedlem jehly (7). Pružina (4) p ·¬´ż «¶» ¶»¸´« Ş»˛¬·´« Ľ± »Ľ´ż řé÷ň Ę¬ ·µ±Şż˝3ł ±¬Ş±®»ł 
řč÷ ¶» °ż´·Ş± Ľ±°®żŞ»˛± Ľ± Ş?´˝» ł±¬±®«ô ° · emž je jeho množství závislé na tlaku paliva 
Ş ¦?±ľ˛3µ«ô ˛ż Ş»´·µ±¬· ¬´żµ« Ş» °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« ż ˛ż Ľ±ľ  ±¬»Ş »˛3 Ş¬ ·µ±Şż˝3¸± 
Ş»˛¬·´«ň Ü±ľżô µ¬»®? ¶» µ Ľ·°±¦·˝· °®± Ş¬ ·µ °ż´·Şżô ¶» °±Ľ¬ż¬˛  µ®ż¬†3 Ş °±®±Ş˛?˛3 » §¬7ł§ 
 ˛»° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3łň 

     

Ńľ®ň ďí Ę§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ ĹěĂ 



     ěňí  Í°ż´±Şż˝3 °®±¬±® ż ?˛3 

   Ę» °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« ¶» ł»¦· ż˝3ł· ż Ş#ş«µ±Ş#ł· Ş»˛¬·´§ «ł3¬ ˛ż ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µż 
říď÷ô °± ¬®ż˛  °±Ľ ż˝3ł· µż˛?´§ °żµ Ş§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ řé÷ň Đ · ?¬» ˛7ł 
zatížení pracuje motor s velkým p »ľ§¬µ»ł Ş¦Ľ«˝¸« ż Ş®¬Ş»˛#ł °´˛ ˛3łň Ë Ş¬ ·µ±Ş?˛3 
Ţ±˝¸ ÓŰÜé řÚÍ×÷ ¶» Ş®¬Ş»˛7¸± °´˛ ní dosaženo systémem Tumble (p 3´±¸ż ňę÷ň Íż˝3 µż˛?´ 
říđ÷ ¶» ¦ĽŞ±¶»˛#  ˛ż¬żŞ·¬»´˛±« śŞ3 ·Ş±«Ť µ´ż°µ±« ř¬¦Şň Ě«łľ´» Š µ´ż°µ±« îç÷ň Ë¦żŞ »˛? 
klapka umož «¶» °®±«Ľ ˛3 Ş¦Ľ«˝¸« ¶»˛ Ş ¸±®˛3 ?¬· ż˝3¸± µż˛?´« říđ÷ô ímž se ve 
°ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« Ş§Ş±´? ·˛¬»˛¦·Ş˛3 Ş»®¬·µ?´˛3 Ş3®ň Đ i plném zatížení je motor provozován 
v režimu s homogenní sm 3ô Ě«łľ´» µ´ż°µż řîç÷ ¶» ±¬»Ş »˛żô ż Ş¦Ľ«˝¸ ¶» °´˛#ł °® ¬± ˛#ł 
°® »¦»ł ˛ż?Ş?˛ Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®«ň Ěżµ7 ¬Şż® Ľ˛ż °3¬« ł? Ş#¦˛żł˛±« ®±´· ° · 
Ş®¬Ş»˛7ł °´˛ ˛3ň Ňż ±ľ®?¦µ« ďę ¶» Ş·Ľ·¬»´˛7ô ¶żµ#ł ¦° ±ľ»ł ¶» °®±«Ľ ł · ł ®±Ş?˛ 
°±ł±˝3 Ľ»ş´»µ¬±®« ˛ż Ľ˛  °3¬«ň  

ň 

Ńľ®ň ďě Đ®·˛˝·° °´˛ ˛3 « ł±¬±®« ĘÉ ÚÍ× ĹěĂ  
             (provozní režim s vrstvenou sm 3÷ 

Ńľ®ň ďë Íł  Ş®¬Ş»˛ż Ľ»ş´»µ¬±®»ł ˛ż Ľ˛  °3¬« ĹďíĂ 



         ěňě  Provozní režimy

   Đ · ?¬» ném zatížení je motor provozován v režimu s
ľ»¦°®±¬ »Ľ˛  Ľ± °®±¬±®« ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3
opožd ˛  ° · ¦ż¶·†¬ ˛3 Ľ±¬ż¬»
ł  ˝¸«Ľ†3ň Ě± Ş»Ľ» µ tomu, že p
ł · Š snížení tepelných ztrát. Vysoký podíl zbytkového vz
°ż´±Ş?˛3 ° · ±«ľ žn  Ş»´µ7ł ±¬»Ş
»˛»®ą·» ° · Ş§°´ż˝¸±Ş?˛3 °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®«ň Đ
˛«¬˛# ° »˝¸±Ľ ˛ż °ż´±Ş?˛3 ł
Ş#°ż®˛7 ¬»°´±ô ˛»¦ľ§¬˛7 °®± ±Ľ°ż
Ş¦Ľ«˝¸«ň Í±« ż˛  je snížena schopnost klepání motoru a je možné zvý
motoru. Výsledkem je snížení spot
Ş¬ ikovacím paprsku, kterým je dosaženo rychlého a r

Ę®¬Ş»˛? ł

Provozní režimy

ném zatížení je motor provozován v režimu s Ş®¬Ş»˛±« ł 3ň Íł
 Ľ± °®±¬±®« ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ô Ş¬ ikování dalšího množství paliva následuje 

˛3 Ľ±¬ż¬» ˛7¸± ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸«ň Đ®±¬±®§ Ş¦Ľ?´»˛7 ±Ľ Ş3
tomu, že p » ¬ ny válce nedochází ke snížení teploty p

snížení tepelných ztrát. Vysoký podíl zbytkového vzĽ«˝¸« Ş»Ľ» µ
 Ş»´µ7ł ±¬»Ş »˛3 †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ ż Ľ±˝¸?¦3 · µ ł·˛·ł?´˛3ł ¦¬®?¬?ł 

· Ş§°´ż˝¸±Ş?˛3 °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®«ň Đ i zvýšení zatížení motoru a nár
»˝¸±Ľ ˛ż °ż´±Ş?˛3 ł si homogenní. Ta umož «¶» ´»°†3 Ş˛·¬

Ş#°ż®˛7 ¬»°´±ô ˛»¦ľ§¬˛7 °®± ±Ľ°ż »˛3 Ş¬ ·µ±Şż˛7¸± °ż´·Şżô ¶» ±Ľ»ľ3®?˛± µ±ł°®·ł±Şż˛7ł« 
 je snížena schopnost klepání motoru a je možné zvý†·¬ · µ±ł°®»˛3 °±ł

motoru. Výsledkem je snížení spot »ľ§ °ż´·Şżň Đż´·Ş± ¶» ®±Ş˛±ł ®˛
ikovacím paprsku, kterým je dosaženo rychlého a r±Ş˛±ł ®˛7¸± °?´»˛3 ł

Ę®¬Ş»˛? ł                                     Ř±ł±ą»˛˛3 ł

Ńľ®ň ďę Provozní režimy [3] 

3ň Íł  » ° ·Ş?Ľ3 
ikování dalšího množství paliva následuje 

»ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸«ň Đ®±¬±®§ Ş¦Ľ?´»˛7 ±Ľ Ş3 µ§ ±ľż¸«¶3 
ny válce nedochází ke snížení teploty p · °ż´±Ş?˛3 

Ľ«˝¸« Ş»Ľ» µ & ·˛˛ ¶†3ł« 
ł·˛·ł?´˛3ł ¦¬®?¬?ł 

i zvýšení zatížení motoru a nár ¬« ±¬? »µ ¶» 
˛3 ˝¸´ż¦»˛3ô ˛»ľ±

Şżô ¶» ±Ľ»ľ3®?˛± µ±ł°®·ł±Şż˛7ł« 
†·¬ · µ±ł°®»˛3 °±ł ® 

®˛  ®±¦°®?†»˛± Ş» 
®˛7¸± °?´»˛3 ł ·ň

Ř±ł±ą»˛˛3 ł  



      Ńľ®ň ďé Đ±¬«° ° »°˛«¬3 ł»¦· °®±Ş±¦»ł     
                   Ş®¬Ş»˛±« ż ¸±ł±ą»˛˛3 ł 3ć ĹíĂ 
                   ż÷ °®±Ş±¦  Ş®¬Ş»˛±« ł 3  
                   ľ÷ °®±Ş±¦  ¸±ł±ą»˛˛3 ł 3   

         ěňë  Ę´ż¬˛3 °® ľ ¸ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż 

Ő±ł°´»¨˛3 ízení motoru pomocí motormanagementu je pro dosažení snížení spot »ľ§ ż 
¦ż˝¸±Ş?˛3 Ş#µ±˛«ň Ę¬ ·µ±Ş?˛3 ż ¬Ş±®ľż ł · ¶» °®±Ş?Ľ ˛ż Ş» ¬ »˝¸ ®±Ş·˛?˝¸ć 

ó dolní rozsah zatížení motoru 
ó horní rozsah zatížení motoru 
ó ¦ł ny rozsahu zatížení 

Dolní rozsah zatížení motoru Š ¶» 
˝¸ż®żµ¬»®·¬·˝µ# ·˛˛±¬3 ł±¬±®«  °´˛ ˛3ł 
Ş§±˝» Ş®¬Ş»˛±« ł 3 °ż´·Şż ż Ş¦Ľ«˝¸« 
řŞ»´µ# ° ebytek vzduchu), zpožd ˛3ł 
okamžiku vst ·µ« °ż´·Şż ř¬ ˛  ° »Ľ 
zážehem) a to ·Ş# ł±ł»˛¬ ¶» &ł ®˛# 
Ş¬ ikovanému množství paliva. 
Tyto podmínky umož «¶3 ®±¦Ľ ´»˛3 
°ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« Ľ± ĽŞ±« ?¬3ň Ë 
¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ¶» Ş§¬Ş± »˛ ±ľ´żµ ł · 
k okamžitému zažehnutí. Oblak zápalné 
ł · ¶» ¸®±łżĽ ˛ « ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ 
Ş´·Ş»ł ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸« ż ®»˝·®µ«´±Şżó
˛#˝¸ Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ ň Ę´·Ş»ł ¬żµ¬± 
Ş®¬Ş»˛7 ł · Ľ±˝¸?¦3 µ ł·˛·ł?´˛3ł 
¬»°»´˛#ł ¦¬®?¬?ł ˛ż ¬ ˛?˝¸ Ş?´˝» ł±¬±®«ň 
Motor je možné provozovat i bez škrcení a 
Ş§¸˛»ł» » ¦¬®?¬?ł Ş¦˛·µż¶3˝3ł °´˛ ˛3łň 
Pro snížení emisí, hlavn  ŇŃô » ·˛¬»˛¦·Ş˛
° ·Ş?Ľ3 °ż´·˛§ ¦° ¬ Ľ± ?˛3 ł±¬±®« 
ř®»˝·®µ«´ż˝» °ż´·˛÷ň  
Horní rozsah zatížení motoru Š » 
stoupajícím zatížením motoru a sou ż˛#ł 
vzestupem množství vst ·µ±Şż˛7¸± °ż´·Şż » 
ł ˛3 ł †±Şż˝3 °±ł ®ô ¦¸±®†«¶3 » »ł·»ô 
¸´żŞ˛  °»Ş˛#˝¸ ?¬·˝ řż¦3÷ň Ó±¬±® ¶» 
°®±Ş±¦±Ş?˛  ¸±ł±ą»˛˛3ł °´˛ ˛3ł ł · 
°ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»łň 3¦»˛3 ´żłľĽż ®»ą«´ż˝» 
¶» Ş ±ľ´ż¬·  ă ď ż Ş ±ľ´ż¬· ľ±¸ż¬7 ł ·ň 
Đż´·Ş± ¶» Ş¬ ikováno již v pr ľ ¸« ˛ż?Ş?˛3 

Ş¦Ľ«˝¸« ż ¬3ł Ľ±˝¸?¦3 µ ¶»¸± Ľ±µ±˛ż´7ł« 
°®±ł3˝¸?˛3ň Ó±¬±® ¶» ®»ą«´±Ş?˛ µŞż´·¬ż¬·Ş˛ ô 
¬¦˛ň ¦ł nou složení sm · °ż´·Şż » 
vzduchem. Množství paliva je vypo 3¬?˛± 
¦ ¸ł±¬˛±¬· ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸«ô 
®»ą«´±Şż˛7¸± »´»µ¬®±˛·˝µ§ 3¦»˛±« †µ®¬·˝3 µ´ż°µ±«ô ż «°®żŞ»˛± ´żłľĽż ®»ą«´ż˝3ň



Ćł ny rozsahu zatížení Š °®± ¦ż¶·†¬ ní chodu motoru ve všech možných provozních 
°±Ľł3˛µ?˝¸ ¶» ˛«¬˛7ô żľ§ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż ° 3°®żŞż ł · °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»ł °´˛·´ż ˛?´»Ľ«¶3˝3 
požadavky: Okamžik za ?¬µ« Ş¬ ·µ« » ł«3 ł nit podle okamžitého zatížení motoru v obou 
možných režimech p 3°®żŞ§ ł si (vrstvená, homogenní), tj. okamžik vst ·µ« Ş °® ľ ¸« 
µ±ł°®»» ż Ş °® ľ hu sání. Rozhodující pro nastavení množství paliva, aby byl možný 
°®±Ş±¦  Ş®¬Ş»˛±« · ¸±ł±ą»˛˛3 ł 3ô ¶» ¸ł±¬˛±¬ ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸« ż ˛ż¬żŞ»˛3 
° edstihu zážehu tak, aby byl výsledný to ·Ş# ł±ł»˛¬ µ±˛¬ż˛¬˛3ň  Í µ´»ż¶3˝3ł ¬´żµ»ł Ş ?˛3 
µ´»? ¸±Ľ˛±¬ż ±« ·˛·¬»´» ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸« ´żłľĽżň Đ®± ° »°˛«¬3 ¶±« ®±¦¸±Ľ«¶3˝3 ł»¦˛3 
¸±Ľ˛±¬§ć   ă ďôë ° · °®±Ş±¦«  Ş®¬Ş»˛±« ł 3 °®± ¦żł»¦»˛3 ¬Ş±®ľ§ ż¦3 ż   ă ďôí ° · 
°®±Ş±¦«  ¸±ł±ą»˛˛3 ł 3 ¶» ±ł»¦»˛? ˝¸±°˛±¬ ˝¸±Ľ« ł±¬±®«  ˝¸«Ľ±« ł 3 °ż´·Şż » 
Ş¦Ľ«˝¸»łň Đ · ° »°˛«¬3 ¶» °±¬´ż »˛ ¬ż˛±Ş»˛# ś ¦żµ?¦ż˛# ®±¦ż¸ Ť ďôí ä   < 1,5 tím, že je 
v okamžiku p »°˛«¬3 ¦Ş#†»˛ż Ľ±Ľ?Şµż Ş¬ ·µ±Şż˛7¸± °ż´·Şż ¶»Ľ˛±®?¦±Ş  ż Ľ3µ§ µ®?¬µ±Ľ±ľ7 
¦ł ˛  ° »Ľ¬·¸« ˛»Ľ±¶Ľ» µ» µ±µ« ¬± ·Ş7¸± ł±ł»˛¬«ň Ě3ł ¶» ° »°3˛?˛3 ł»¦· ±ľ ma režimy 
°®±Ş±¦« °´§˛«´7ň Ü±Ľż¬» ˛7 Ş§¸±Ľ˛±˝»˛3 °ż´·˛ Ş» Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛»˝¸ ±ľ¬ż®?Şż¶3 ĽŞ
´żłľĽż ±˛Ľ§ «ł3¬ ˛7 ° ed a za katalyzátor. Pro použití t ˝¸¬± ¬§°  Ş¬ ·µ±Şż˝3˝¸ §¬7ł
¶±« Ľ ležité dv  ¬»˝¸˛·˝µ7 °±Ľł3˛µ§ô µ¬»®7 ¦ż¶·† «¶3 °´˛ ˛3 °±Ľł3˛»µ °®±Ş±¦« ° i snížení 
»ł·3 °ż´·˛ ¸´żŞ˛  ±ľż¸« ŇŃ¨ô µ¬»®# » ·˛¬»˛¦·Ş˛  Ş§Ş3¶3 ° · °ż´±Ş?˛3 ¦Ş´?†¬  ˝¸«Ľ#˝¸ 
ł sí paliva a vzduchu. Jde zejména o snížení obsahu s3®§ Ş °ż´·Ş« ż ˛żż¦»˛3 ˛±Ş7 
µż¬ż´§¦?¬±®±Ş7 ¬»˝¸˛·µ§  ř˛ż° 3µ´żĽć 3¦»˛# ¦?±ľ˛3µ±Ş# ¬®±¶˝»¬˛# µż¬ż´§¦?¬±®÷ň  

  

  

      Ńľ®ň ďč Đ® ľ ¸ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż « §¬7ł« ÚÍ× ĹďçĂ ř° 3´±¸ż ň çôďđ÷   



ëň Đ±®±Ş˛?˛3 Ľż´†3˝¸ §¬7ł  ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż 

         ëňď  Í§¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ŮÜ×  

   Í§¬7ł ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛« ŮÜ× řŮż±´·˛» Ü·®»˝¬ ×˛¶»˝¬·±˛÷ô ľ§´ Ş§Ş·˛«¬ ş·®ł±« 
Ó·¬«ľ·¸·ň Ě»˝¸˛·˝· ż µ±˛¬®«µ¬7 · Ş§Ş3¶»´· ł±¬±® °´˛#˝¸ °ż¬˛?˝¬ ´»¬ ż ° · ¶»¸± µ±˛¬®«µ˝· 
«°´ż¬˛·´· îđđ °ż¬»˛¬±Ş#˝¸ µ±˛¬®«µ ˛3˝¸ »†»˛3ň Đ®Ş˛3 ł±¬±®  ±¦˛ż »˛3ł ŮÜ× » °±°®Ş7 
±ľ¶»Ş·´ Ş 7®·±Ş7 Ş#®±ľ  Ş ®±˝» ďççę Ş ż«¬±ł±ľ·´« Ó·¬«ľ·¸· Ůż´ż˛¬ň Ę ˛?´»Ľ«¶3˝3˝¸ µ®±˝3˝¸ 
ľ«Ľ±« «µ?¦?˛§ ° »Ľ»Ş†3ł ®±¦Ľ3´˛±¬· µ±˛¬®«µ˝» §¬7ł« ŮÜ× ±°®±¬· §¬7ł« Ţ±˝¸ ÓŰÜ é 
řÚÍ×÷ň Ő±˛¬®«µ ˛3 °®Şµ§ ż °ż®żł»¬®§ ľ«Ľ±« Ş§˝¸?¦»¬ ¦» ¬§ Ş?´˝±Ş7¸± ł±¬±®« ďôč ŮÜ× 
 ®±¦Ş±Ľ»ł ÜŃŘÝ ż ¬§ ł· Ş»˛¬·´§ ˛ż Ş?´»˝ô µ¬»®# Ľ·°±˛«¶» Ş#µ±˛»ł çî µÉ řďîë µ÷ ° · 
ëëđđ ±¬ńł·˛óď ż ¬± ·Ş#ł ł±ł»˛¬»ł ďéě Ňł ° · íéëđ ±¬ńł·˛óďň »¦ ł±¬±®»ł Ó·¬«ľ·¸· 
ř° 3´±¸ż ňďí÷ 

   Ř´żŞ˛3 µ±˛¬®«µ ˛3 ±Ľ´·†˛±¬3 °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ż ?˛3 ±°®±¬· §¬7ł« Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ţ±˝¸ 
ÓŰÜ é řÚÍ×÷ô ¶» ° »Ľ»Ş†3ł ż˝3 µż˛?´ô µ¬»®# ¶» ¬7ł  Ş·´# řŞ»®¬·µ?´˛3÷ ż ˛»˛3 ±°ż¬ »˛ 
µ´ż°µ±« ¬«łľ´» řŞ·¦ňÚÍ×÷ň Ćł ˛ż » ¬#µ? ¬żµ7 żł±¬˛7¸± ł ®« °®±«Ľ ˛3 Ş¦Ľ«˝¸« ż ł · Ş» 
Ş?´˝·ô  3ł ¬żµ7 ±«Ş·3 ®±¦Ľ3´˛  ¬Şż®±Şż˛# Ľ»ş´»µ¬±® řî÷ ż Ş§ľ®?˛3 Ľ˛ż °3¬« řď÷ô ¦˛?¦±®˛ ˛7 
˛ż ±ľ®?¦µ« îđň ÍŞ·´? °±´±¸ż ż˝3¸± µż˛?´« ż & »´˛  ¬Şż®±Şż˛7 Ľ˛± °3¬« «® «¶» ®±¦Ľ3´˛# ł ® 
Ş3 »˛3 Ş¦Ľ«˝¸« ż ł · ±°®±¬· µ±˛˝»°˝· ÚÍ×ň Ňż ®±¦Ľ3´˛7ł ¦° ±ľ« Ş3 »˛3 ł · ż Ş¦Ľ«˝¸« Ş» 
válci, potažmo na zp ±ľ« ¬Ş± »˛3 Ş®¬Ş»˛7 ł · ° i režimu ?¬» ného zatížení motoru, 
¦?Ş·3 ż ¶» ¬żµ7 Ş»´ł· Ľ ležitým prvkem poloha a umíst ˛3 ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ¬żµô żľ§ ľ§´ż 
Ş ±°¬·ł?´˛3ł ľ±Ľ  Ş§¬Ş± »˛7 Ş®¬Ş»˛7 ł ·ň ÍŞ·´# °´˛3˝3 µż˛?´ô «ł3¬ ˛3 ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ô 
°±´±¸ż ż˝3˝¸ ż Ş#ş«µ±Ş#˝¸ Ş»˛¬·´  ż °±´±¸ż Ş¬ ·µ±Şż˝3¸± Ş»˛¬·´« ¶» ¦˛?¦±®˛ ˛ż ˛ż ±ľ®?¦µ« 
ďçň 

Ńľ®ň ďç Í°ż´±Şż˝3 °®±¬±® ż ?˛3 ł±¬±®« Ó·¬«ľ·¸· ŮÜ× ĹďîĂ 

Ńľ®ň îđ ĚŞż® °3¬« ł±¬±®« ŮÜ× ĹéĂ 



   Đż´·Ş±Ş? ±«¬żŞż ř±ľ®ň îî÷ °®ż˝«¶» ˛ż °±Ľ±ľ˛7ł °®·˛˝·°« ¶żµ± ±«¬żŞż ÚÍ×ň Ň3¦µ±¬´żµ#ł 
»®°żĽ´»ł ¶» Ľ±°®żŞ±Ş?˛± °ż´·Ş± °±Ľ ¬´żµ»ł đôíí ÓĐż Ľ± ¶»Ľ˛± °3¬±Ş7¸± Ş§±µ±¬´żµ7¸± 

°ż´·Ş±Ş7¸± »®°żĽ´żô µ¬»®7 ¶» °±¸?˛ no vloženou h 3Ľ»´3 ±Ľ Şż µ±Ş7 ¸ 3Ľ»´»ň Ę§±µ±¬´żµ7 
»®°żĽ´± Ľ?´» Ľ±°®żŞ«¶» °ż´·Ş±  ° »¬´żµ»ł ż· ë ÓĐż Ľ± ®±¦Ľ ´±Şż˝3¸± °ż´·Ş±Ş7¸± °±¬®«ľ3ô 

které slouží také jako zásobník tlaku (akumula ˛3 §¬7ł÷ň Ř±Ľ˛±¬ż ¬´żµ« ¶» µ±˛¬®±´±Ş?˛ż ż 
3¦»˛ż ¬»¶˛#ł ¦° ±ľ»łô ¬»Ľ§ ˛3łż »ł ¬´żµ« ż 3Ľ3˝3ł Ş»˛¬·´»ł ¬´żµ« °ż´·Şżň Ę¬ ·µ±Ş?˛3 

°ż´·Şż ¦ż¶·† «¶3 »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ§ ±Ş´?Ľż˛7 Ş§±µ±¬´żµ7 Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´§ ř±ľ®?¦»µ îď÷ô 
které na rozdíl od systému FSI, umož «¶3 ł ˛·¬ ˝¸ż®żµ¬»® ż ±ľ®ż¦ Ş¬ ·µ« °±Ľ´» °®±Ş±¦˛3¸± 
režimu motoru. Tvar jehly ventilu umož «¶» ł ˛·¬ &¸»´ °ż°®µ« Ş¬ ·µ±Şż˛7¸± °ż´·Şż ż 
Ş§¬Ş± it rotující dutý kužel kapi »µ °ż´·Şżô µ¬»®7 » Ş»´ł· Ľ±ľ » °®±ł33  ˛ż?Şż˛#ł 
Ş¦Ľ«˝¸»łň Ö»ł˛  ®±¦°®?†»˛7 °ż´·Ş± ¦?®±Ş»  ˝¸´żĽ3 °ż´±Şż˝3 °®±¬±®ô ímž se zlepšuje 
±ľ¶»ł±Ş? & ·˛˛±¬ řµ«¬» né nasáté objemové množství vzduchu / množství vzdu˝¸« 
¬»±®»¬·˝µ7÷ň  
   Ňż ˝¸»łż¬·˝µ7ł ¦˛?¦±®˛ ˛3 §¬7ł« ŮÜ× ¶» Ľ±ľ » Ş·Ľ·¬»´˛# °® ˝¸±Ľ Ş¦Ľ«˝¸« ż˝3ł 
°±¬®«ľ3łô ° · emž hlavní zm ˛±« ¶» ±ľ¬±µ±Ş7 Ş»Ľ»˛3 µ±´»ł †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ řľ§ó°ż÷ň 
Ńľ¬±µ±Ş#ł Ş»Ľ»˛3łô ¶» ˛ż ®±¦Ľ3´ ±Ľ »´»µ¬®±˛·˝µ§ 3¦»˛7 †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ §¬7ł« ÚÍ×ô »†»˛± 
˛ż?Ş?˛3 Ş¦Ľ«˝¸« ° · ¦˝»´ż «¦żŞ »˛7 †µ®¬·˝3 µ´ż°˝»ô ¬»Ľ§ ° · ˝¸±Ľ« ł±¬±®« ˛ż Ş±´˛±ľ žné 
±¬? µ§ô °±° 3°żĽ  ° i velmi malém zatížení. 

Ńľ®ň îď Ę§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ ĹěĂ 

 ď Š »´»µ¬®·˝µ7 ° ·°±¶»˛3 

 î Š ˝3Şµż »´»µ¬®±łżą˛»¬« 

 í Š µ±¬Şż »´»µ¬®±łżą˛»¬« 

 4 – kuželová dosedací plocha 

 ë Š ¶»¸´ż Ş¬ ·µ±Şż˝3¸± Ş»˛¬·´« 

 6 – drážka pro tvarování vst ·µ±Şż˛7¸± 
       °ż°®µ« °ż´·Şż 

  é Š ¬ snící kroužek 



  

  
Ńľ®ň îî Í˝¸7łż °ż´·Ş±Ş7 ±«¬żŞ§ ŮÜ× ĹéĂ 



Ć° sob práce v úsporném režimu, ¬»Ľ§ Ş ±ľ´ż¬· ?¬» ného zatížení, pracuje motor s velmi 
˝¸«Ľ±« ł 3 °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»łň Ř±Ľ˛±¬ż ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸« ¶» Ş ®±¦ł»¦3  = 2,7 – 3,4, což 
±Ľ°±Ş3Ľ? ł †±Şż˝3ł« °±ł ru (40:1 až 50:1). P · ˝¸±Ľ« ˛ż°®?¦Ľ˛± ż ° · Ş»´ł· łż´7ł 
zatížení je vzduch nasáván p »ô Ľ 3Ş» ¦ł· ±Şż˛#ô ±ľ¬±µ±Ş# Ş»˛¬·´ †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ô ímž se 
¦żł»¦3 ¦¬®?¬?ł †µ®˝»˛3ł ˛ż ł?´± ±¬»Ş »˛7 †µ®¬·˝3 µ´ż°˝»ň Í¬»¶˛  ¶żµ± « §¬7ł« ÚÍ× ¶» 
°±¬ eba v režimu ?¬» ného zatížení vytvo ·¬ Ş®¬Ş»˛7 ł · °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»łô żľ§ 
˛»Ş¦˛·µ´ż ł ô µ¬»®? ľ§ ľ§´ż °±Ľ ł»¦3 ¦?°ż´˛±¬·ň Đ®±¬± » °®±«Ľ ˛ż?Şż˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸« «Ş?Ľ3 
Ľ± ¬± ·Ş7¸± °±¸§ľ« ż Ş Ľ±ľ  ¬´ż ±Ş?˛3 » ¬»˛¬± °®±«Ľ Ş§˝¸§´«¶» ˛ż¸±®« ¬Şż®±Ş#ł Ľ˛»ł 
°3¬«ň Ü± †®±«ľ±Ş·¬7¸± °±¸§ľ« Ş¦Ľ«˝¸« Ş» Ş?´˝· ¶» ˛ż µ±˛˝· µ±ł°®»»ô µ®?¬˝» ° »Ľ ¸±®˛3 
&Ş®ż¬3ô Ş¬ 3µ˛«¬± ł·˛·ł?´˛3 °±¬ ebné množství paliva. V okolí zapalovací sví µ§ » Ş§¬Ş± 3 
ľ±¸ż¬? ł ô µ¬»®? ¶» ±ľµ´±°»˛ż ˝¸«Ľ#ł· Ş®¬Şżł·ô µ¬»®7 » ł±¸±« µ´?Ľż¬ ¦ ·¬7¸± Ş¦Ľ«˝¸« 
ż ˛»¸± ´żŞ#˝¸ ¸±®µ#˝¸ Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛  ° ·Ş»Ľ»˛#˝¸ ¦° ¬˛#ł Ş»Ľ»˛3ł ř®»˝·®µ«´ż˝3÷ň 
Î»˝·®µ«´ż˝» Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛  snižuje hodnotu emisí oxid  Ľ«3µ« řŇŃ¨÷ň Đ±Ľ3´ ®»˝·®µ«´ż˝» 
ł že být 40% a více. Vytvo »˛? ľ±¸ż¬? ł  °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»ł Ş ±ľ´ż¬· ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ 
se zažehne jiskrou a ho 3˝3 °ż´·Ş± ¦ż°?´3 · ±µ±´˛3 ˝¸«Ľ±« ł ô ímž je zaru »˛± ¬żľ·´˛3 ż 
·¬7 °ż´±Ş?˛3ň 

Ć° sob práce ve výkonném režimu, tedy v horní oblasti zatížení je obtokový ventil (ľ§ó
°ż÷ «¦żŞ en a množství nasávaného vzduchu je ur »˛± °±«¦» °±´±¸±« †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ň 
Ę Ľ±ľ  ?˛3 ¶» °ż´·Ş± Ş¬ ikováno v širokém kuželu ví ·Ş±« ¬®§µ±«ň Ę§¬Ş± »˛? ł  ¶» 
¸±ł±ą»˛˛3ň Đ´§˛«´# ° echod provozních režim  ¦ż®« «¶» »´»µ¬®±˛·˝µ? ®»ą«´ż˝» Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż 
¦ż°ż´±Şż˛3 §¬7ł« ŮÜ×ň 

Ńľ®ň îí Ć° sob práce v úsporném režimu [7] 

Ńľ®ň îě Ć° sob práce ve výkonném režimu [7] 



         ëňî  Í§¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ě±§±¬ż Üóě  

   Í§¬7ł ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3ô °±Ľ ±¦˛ż »˛3ł Üóěô «Ş»Ľ´ż ż«¬±ł±ľ·´µż Ě±§±¬ż ˛ż ¶ż°±˛µ7ł 
¬®¸« Ş ®±˝» ďççčň Ę ŰŞ®±°  » °±°®Ş7 ¬»˛¬± §¬7ł ±ľ¶»Ş·´ Ş» Ş±¦» Ě±§±¬ż ßŞ»˛·ň 
Ę ˛?´»Ľ«¶3˝3˝¸ µ®±˝3˝¸ ľ«Ľ» °±®±Ş˛?Ş?˛ ¬§ Ş?´˝±Ş# ł±¬±®  ®±¦Ş±Ľ»ł ÜŃŘÝô ¬§ ł· 
Ş»˛¬·´§ ˛ż Ş?´»˝ ż °®±ł ˛˛#ł ż±Ş?˛3ł ż˝3˝¸ Ş»˛¬·´  ĘĘĚ· řĘż®·żľ´» ·˛´»¬ Ęż´Ş» Ě·ł·˛ą÷ň 
Zajímavostí je, že pro motory V6 vyvinula Toyota poµ®± ·´»¶†3 §¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ÜóěÍ řÜóě 
Superior), jenž kombinuje p 3ł7 ż ˛»° 3ł7 Ş¬ ikování použitím dvou vst ·µ±Şż˝3˝¸ Ş»˛¬·´
˛ż Ş?´»˝ň 

   Í°ż´±Şż˝3 °®±¬±® ż ?˛3 ±° ¬ ¦ż¸®˛«¶» ˛ µ±´·µ µ±˛¬®«µ ˛3˝¸ ±Ľ´·†˛±¬3ň Íż˝3 µż˛?´§ ˛»¶±« 
¬żµ µ±´ł7ô ¶żµ± « ŮÜ×ô ¶»¶·˝¸ µ´±˛ ° ·°±ł3˛? °3†» §¬7ł ÚÍ×ň Î±¦Ľ3´˛  ¬Şż®±Ş7 Ľ˛± °3¬« ¶» 
±° ¬ ° ·¦° ±ľ»˛± ±°¬·ł?´˛3ł« °®±«Ľ ˛3 Ş¦Ľ«˝¸« Ş» Ş?´˝·  ±¸´»Ľ»ł ˛ż °±´±¸« ż µ´±˛ 
ż˝3˝¸ µż˛?´ ň Ę®¬Ş»˛7¸± °´˛ ˛3 » « ł±¬±®« Üóě Ľ±ż¸«¶» Ş3 ·Ş#ł °®±«Ľ ˛3ł Ş¦Ľ«˝¸« Ş» 
¬Şż®±Şż˛7ł °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« Ş» Ľ˛  °3¬«ň Ę¦Ľ«˝¸ ¶» Ľ± °ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ř±ľ®ň îë÷
° ·Ş?Ľ ˛ ĽŞ łż ż˝3ł· µż˛?´§ô ° · emž jeden z nich je opat »˛ †®±«ľ±Ş·¬#ł Ş¬«°»ł řď÷ ż 
Ľ®«¸# ¶» ° 3ł# řî÷  »´»µ¬®±˛·˝µ§ 3¦»˛±« µ´ż°µ±« ŰóÍÝĘ řŰ´»˝¬®±˛·˝ Í©·®´ Ý±˛¬®±´ Ęż´Ş»÷ô 
µ¬»®? ł? ¦ż &µ±´ 3Ľ·¬ Ş3 »˛3 Ş¦Ľ«˝¸« Ş» °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« ł±¬±®«ň 

   

Ńľ®ň îë Í°ż´±Şż˝3 °®±¬±® ż ?˛3 ł±¬±®« Ě±§±¬ż Üóě ĹěĂ 

Ńľ®ň îę ĚŞż® °3¬« ł±¬±®« Ě±§±¬ż Üóě ĹěĂ 

ď Š Íż˝3 µż˛?´ » †®±«ľ±Ş·¬#ł ¦żµ±˛ »˛3ł 
î Š Đ 3ł# ż˝3 µż˛?´  »´»µ¬®±˛·˝µ§ 3¦»˛±« µ´ż°µ±« 
í Š ż˝3 Ş»˛¬·´§ 
ě Š ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µż 
ë Š Ş#ş«µ±Ş7 Ş»˛¬·´§ 
ę Š °ż´±Şż˝3 °®±¬±® Ş» Ľ˛« °3¬« 
é Š Ş§±µ±¬´żµ# Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´ 



Ńľ®ň îé Í˝¸7łż °ż´·Ş±Ş7 ±«¬żŞ§ Ě±§±¬ż Üóě ĹîĂ 



Ě´żµ Ş ˛3¦µ±¬´żµ7ł ±µ®«¸« °ż´·Ş±Ş7 ±«¬żŞ§ ¶» ¦¸®«ľż đôí ÓĐżô Ş¬ ·µ±Şż˝3 ¬´żµ ¶» Ş ®±¦ł»¦3 
8MPa až 12MPa. 

Ć° sob práce v úsporném režimu, ¬»Ľ§ ° · ?¬» ném zatížení a nízkých otá µ?˝¸ ł±¬±®«ô 
¶» śŞ3 ·Ş?Ť µ´ż°µż ŰóÍĘÝ «¦żŞ »˛ż ż Ş¦Ľ«˝¸ ¶» ˛ż?Ş?˛ °±«¦» ż˝3ł µż˛?´»ł » †®±«ľ±Ş·¬#ł 
¦żµ±˛ »˛3ł Ş§¬Ş? »¶3˝3ł ¸±®·¦±˛¬?´˛3 Ş3®ň Đż´·Ş± ¶» Ľ± °®±«Ľ« Ş¦Ľ«˝¸« Ş¬ ·µ±Ş?˛± †·µł± 
Ş»Ľ´» ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ż °®±«Ľ Ş¦Ľ«˝¸« «˛żĽ «¶3˝3 ¶»¸± ±Ľ°ż »˛3 » ° ·Ş?Ľ3 °±Ľ7´ ¬ ˛§ 
°ż´±Şż˝3¸± °®±¬±®« ř±ľ®ňîé÷ô µ¬»®? » ®±¦†· «¶» Ş» ł ru víru a po zažehnutí sm · 
¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 kou umož «¶» ®±¦†3 »˛3 °´żł»˛» ° » ˝»´# °ż´±Şż˝3 °®±¬±®ň Ó±¬±® Üóě ¶» 
Ľ3µ§ ¬±ł«¬± ¦° ±ľ« ¬Ş± »˛3 ł · ˝¸±°»˛ °ż´±Şż¬ Ş»´ł· ˝¸«Ľ±« ł  » ł †±Şż˝3ł 
°±ł rem až 50:1, což je se systémy FSI a GDI srovnateln7ň 

Ć° sob práce ve výkonném režimu, ¬»Ľ§ ° i plném zatížení a vysokých otá µ?˝¸ô ¶±« °®± 
nasávání vzduchu použity oba sací kanály. Palivo je Ş¬ ·µ±Ş?˛± °± ˝»´±« Ľ±ľ« ż˝3¸± ¦ĽŞ·¸« 
ż Ş§¬Ş± »˛? ł  ¶» ¸±ł±ą»˛˛3 Ş» ł †±Şż˝3ł °±ł ®« ľ´3¦µ7ł ¬»˝¸·±ł»¬®·˝µ7ł« řďěôéćď÷ň 

Ć° ±ľ °®?˝» Ş ° echodovém režimu, ¬»Ľ§ ° · ¦ł ˛  zatížení motoru (akceleraci), pracuje 
§¬7ł Üóě ®±Ş˛ż¬»´˛  » §¬7ł§ ŮÜ× ż ÚÍ×ň Î»ą«´ż ˛3 ±«¬żŞżô ±Ş´?Ľż˛? »´»µ¬®±˛·˝µ#ł 
°»Ľ?´»ł żµ˝»´»®?¬±®«ô ®»żą«¶» ˛ż »†´?°˛«¬3 ¬±¸±¬± °»Ľ?´« ¦Ş#†»˛3ł Ľ±Ľ?Şµ§ °ż´·Şż ¶»†¬  ° »Ľ 
±¬»Ş »˛3ł †µ®¬·˝3 µ´ż°µ§ň Ę¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż ¶» Ş ° echodovém režimu provád ˛± ĽŞ±«ş?¦±Ş ň 
Ň»¶°®Ş» » Ş °® ľ ¸« ?˛3 Ş¬ ikuje malé (tzv. pilotní) množství paliva, následná ¸´żŞ˛3 Ľ?Şµż 
¶» Ş¬ ·µ±Ş?˛ż ˛ż µ±˛˝· µ±ł°®»˛3¸± ¦ĽŞ·¸«ň Đ echod mezi provozními režimy je plynulý, 
®»żµ˝» ł±¬±®« ˛ż ¦ł nu zatížení rychlejší a nedochází k detona ˛3ł« °ż´±Ş?˛3 ł±¬±®«ô µ¬»®7 
» ˛»¶ ż¬ ¶· ±ľ¶»Ş«¶» ° · żµ˝»´»®ż˝· ¦ ˛3¦µ#˝¸ ±¬? »µň  

Ńľ®ň îč Ö»Ľ˛±¬´·Ş7 ş?¦» Ş¦˛·µ« Ş®¬Ş»˛7 ł · ĹěĂ 



  

Ńľ®ň îç Đ±®±Ş˛?˛3 ¬Ş± »˛3 ł · §¬7ł« Üóě ×ň ż ××ň Ů»˛»®ż˝» ĹîĂ 

Ńľ®ň íđ Porovnání oblastí zatížení motor
              Üóě ×ň ż ××ň Ů»˛»®ż˝» ĹîĂ 

Ńľ®ň íď Ć˛?¦±®˛ ˛3 °®±«Ľ ˛3 Ş¦Ľ«˝¸«  
              †®±«ľ±Ş·¬#ł ż˝3ł µż˛?´»ł ĹîĂ 



         ëňí  Í§¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Íżżľ ÍÝÝ 

   Í§¬7ł ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż 3¦»˛3 °ż´±Ş?˛3 ÍÝÝ řÍżżľ Ý±łľ«¬·±˛ Ý±˛¬®±´÷ô ľ§´ 
Ş§Ş·˛«¬ µ±˛¬®«µ¬7®§ ł±¬±®  ş·®ł§ Íżżľ Ş» °±´«°®?˝·  µ±˛˝»®˛»ł ŮÓň řŮ»˛»®ż´ Ó±¬±®÷ň 
Đ®Ş˛3 ą»˛»®ż˝» ľ§´ż ° »Ľ¬żŞ»˛ż ˛ż Ú®ż˛µş«®¬µ7ł ż«¬±ż´±˛« Ş ®±˝» ďççë ż ¶»Ľ˛ż´± » ± 
koncepci využívající elektrodu zapalovací sví µ§ «ł3¬ ˛±« ˛ż Ľ˛  °3¬«ň Üż´†3ł Ş#Ş±¶»ł 
vznikla druhá generace systému SCC, založena na proł ˛˛7 Ş¦Ľ?´»˛±¬· »´»µ¬®±Ľ ¦ż°ż´±Şż˝3 
Ş3 µ§ô µ¬»®? ľ§´ż ° »Ľ¬żŞ»˛ż Ş ®±˝» îđđđ ˛ż ß«¬± Í¸±© Ş Đż íži (p 3´±¸ż ňďë÷ň 

   Jednou z odlišností systému SCC je, že vst ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż Ľ± Ş?´˝» °®±ľ3¸? ¦ż °±ł±˝· 
¬´ż »˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸« řż·® Š ż·¬»˛¬»Ľ ş«»´ ·˛¶»˝¬·±˛÷  ą»˛»®?¬±®»ł ¬«®ľ«´»˛˝»ň Ę¬ ·µ±Şż  ż 
¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µż ¶±« ·˛¬»ą®±Ş?˛§ Ľ± ¶»Ľ˛±¬µ§ ±¦˛ż »˛7 ÍĐ× řÍ°ż®µ Đ´«ą ×˛¶»˝¬±®÷ň 
Í¬´ż »˛#ł Ş¦Ľ«˝¸»ł ¶» °ż´·Ş± Ş¬ ·µ±Ş?˛± Ľ± Ş?´˝»ô ° · emž krátká dávka stla »˛7¸± 
Ş¦Ľ«˝¸« ¶» Ľ± Ş?´˝» ° ·Ş»Ľ»˛ż ¬ ˛  ° ed zážehem paliva, což zp ±ľ3 ¬«®ľ«´»˛˝·ô µ¬»®? 
°±Ľ°±®«¶» °ż´±Ş?˛3 ż ¦µ®ż˝«¶» Ľ±ľ« ¸± ení paliva. Další odlišností systému SCC je použití 
¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§  °®±ł ˛˛±« Ş¦Ľ?´»˛±¬3 »´»µ¬®±Ľň Ę¦Ľ?´»˛±¬ »´»µ¬®±Ľ ¶» Ş ·˛¬»®Şż´« ď łł 
až 4 mm. Z centrální elektrody jednotky SPI je jisk®ż ł ®±Ş?˛ż ˛ż °»Ş˛  «µ±¬ »˛±« 
»´»µ¬®±Ľ« Ş» Ş¦Ľ?´»˛±¬· ěłłô ˛»ľ± ˛ż »´»µ¬®±Ľ« «ł3¬ ˛±« ˛ż Ľ˛  °3¬«ň Ę§±µ? »˛»®ą·» 
zážehu (180 mJ) a prom ˛˛? Ş¦Ľ?´»˛±¬ »´»µ¬®±Ľ ¶±« ˛»¦ľ§¬˛7 °®± ¦ż°ż´±Ş?˛3 Ş§±˝» »Ľ ˛7 
ł si výfukovými plyny. Množství výfukových plyn  ¦?Ş·3 ˛ż °®±Ş±¦˛3˝¸ °±Ľł3˛µ?˝¸ 
ł±¬±®« ż ±ľż¸ ¬ ˝¸¬± °´§˛  Ş» Ş?´˝· ł že být až 70%. P ·ł3˝¸?Ş?˛3 Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛
k nasávanému vzduchu umož «¶» °±¶·¬  °®±ł ˛˛7 ±¬»Ş3®?˛3 ż ¦żŞ3®?˛3 ż˝3˝¸ ż Ş#ş«µ±Ş#˝¸ 
Ş»˛¬·´ 3¦»˛7 °®±ł ˛˛#ł· Şż µżł·ň  

  

Ńľ®ň íî Í°ż´±Şż˝3 °®±¬±® ż ?˛3 ł±¬±®« Íżżľ ÍÝÝ ĹďęĂ 

Ńľ®ň íí ĚŞż® °3¬« Íżżľ ÍÝÝ  
               »´»µ¬®±Ľ±« «ł3¬ ˛±«  
              Ş» Ľ˛  °3¬« ř°±¸§ľ´·Ş?÷         
              ĹďęĂ

ď Š ×˛¬»ą®±Şż˛? ¶»Ľ˛±¬µż ÍĐ× 

î Š Đ»Ş˛? »´»µ¬®±Ľż 



   Ú·®łż Íżżľ °±´«°®ż˝±Şż´ż ° · Ş#Ş±¶· ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ¦ż °±ł±˝· Ş¦Ľ«˝¸«  ż«¬®ż´µ±« 
firmou Orbital, jejichž schéma palivového systému j» ¦˛?¦±®˛ ˛± ˛ż ±ľ®?¦µ« íë ż »¦ ł±¬±®« 
Ş ° 3´±¦» ňďěň 

   Jak již bylo » »˛±ô °ż´·Ş±Ş? ł  Ş» °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®« ł±¬±®« » §¬7ł»ł ÍÝÝ ¶» 
složena z 60 – 70% výfukových plyn ô îđ Š íđ ű »®¬Ş7¸± Ş¦Ľ«˝¸« ż ł7˛  než 1% objemu 
° »Ľ¬żŞ«¶» °ż´·Ş±ň Đ »˛7 °±ł ®§ żł±¦ »¶ł  ¦?Ş·3 ˛ż °®±Ş±¦˛3˝¸ °±Ľł3˛µ?˝¸ň Đ 3 ˛3¦µ7ł 
zatížení motoru je podíl výfukových plyn  Ş§††3ô ˛ż±°żµ ° · Ş§††3 ¦?¬ ži motoru podíl 
Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛  µ´»?ň ßľ§ ľ§´± ¦ż¶·†¬ no zažehnutí a dostate ˛  ®§˝¸´7 °?´»˛3 ł ·  ¬żµ 
Ş§±µ#ł °±Ľ3´»ł Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ ô ¶» °±¬ eba zapalovací systém, který dokáže místn
aplikovat velké množství energie a vytvo í kvalitní jiskru pro zažehnutí sm ·ň Í§¬7ł ÍÝÝ 
°®± ¬§¬± & ely využívá prom ˛˛7 Ş¦Ľ?´»˛±¬· ¦ż°ż´±Şż˝3˝¸ »´»µ¬®±Ľ ż Ş§±µ7 »˛»®gie zážehu. 
Ö·µ®żô ¦ ˝»˛¬®?´˛3 »´»µ¬®±˛§ô ¶» Ş»Ľ»˛ż ˛ż °»Ş˛  «µ±¬ »˛±« »´»µ¬®±Ľ« Ş» Ş¦Ľ?´»˛±¬· ě łł 
° i nízkém zatížení motoru. P i vysokém zatížení motoru je zážeh provád ˛ °±¦Ľ ¶· ż ¶·µ®ż 
˛»ł že p »µ±˛ż¬ Ş¦Ľ?´»˛±¬ ě łł ¦ Ľ Ş±Ľ« ° 3´·† Ş§±µ7 ¸«¬±¬§ °±Ľ3´« Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ ň 
Ö·µ®żô ¦ ˝»˛¬®?´˛3 »´»µ¬®±Ľ§ô ¶» °®±¬± Ş»Ľ»˛ż ˛ż »´»µ¬®±Ľ« Ş» Ľ˛  °3¬«ň 

Đ±°· ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ ş?¦3 °®ż˝±Ş˛3¸± ˝§µ´« ł±¬±®« ÍÝÝ Ľ´» ±ľ®?¦µ« íě

ď Š Đ · »¨°ż˛¦˛3ł ¦ĽŞ·¸« ¶» ł s zažehnuta a teplo uvoln ˛7 °ż´±Ş?˛3ł ¦° ±ľ3 ˛?® ¬ 
¬´żµ«ô µ¬»®# ¬´ż «¶» °3¬ ł ®»ł Ľ±´ ň 

î Š Đ i dosažení dolní úvrati otevírají výfukové ventily. Ę Ľ ´»Ľµ« ®±¦Ľ3´« ¬´żµ« «Ş˛·¬  ż Ş˛
Ş?´˝» ±Ľ˝¸?¦3 Ş#ş«µ±Ş#ł· ±¬Ş±®§ Ş ¬†·˛ż Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛  Ş µ®?¬µ7 Ľ±ľ  ° · Ľ±´˛3 &Ş®ż¬· 
°3¬«ň Ćľ§¬»µ °´§˛  ±Ľ˝¸?¦3 Ľ± Ş#ş«µ±Ş7¸± °±¬®«ľ3 ° · °±¸§ľ« °3¬« Ľ± ¸±®˛3 &Ş®ż¬·ň 

í Š Đ ed dosažením horní úvrati, je integrovaným vst ·µ±Şż »ł Ľ± ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ 
Ş¬ 3µ˛«¬± °ż´·Ş±ň Í±« ż˛  » ±¬»Ş ±« ż˝3 Ş»˛¬·´§ň Ę#ş«µ±Ş#ł· ż ż˝3ł· Ş»˛¬·´§ ±Ľ˝¸?¦»¶3 
Ş#ş«µ±Ş7 °´§˛§ ł3»˛7  ľ»˛¦3˛»łň Đ »˛? Ľ7´µż ż±Ş7¸± ·˛¬»®Şż´«ô µĽ§ ¶±« ±« ż˛
±¬»Ş »˛§ ż˝3 ż Ş#ş«µ±Ş7 Ş»˛¬·´§ ř¬»Ľ§ ¦ľ§¬µ±Ş7 °±ł rné množství výfukových plyn  Ş» 
°ż´±Şż˝3ł °®±¬±®«÷ô ¶» «® ena podle provozního režimu motoru.   

Ńľ®ň íě ż÷ Ö»Ľ˛±¬´·Ş7 ş?¦» °®ż˝±Ş˛3¸± ˝§µ´« řŰČĐßŇĆŰ÷ ĹďęĂ 



ě Š Đ · ż˝3ł ¦ĽŞ·¸« » °3¬ °±¸§ľ«¶» Ľ±´ ň Ę#ş«µ±Ş7 ż ż˝3 Ş»˛¬·´§ ¶±« ±¬»Ş »˛7 ż ł  
ľ»˛¦3˛«  Ş#ş«µ±Ş#ł· °´§˛§ ¶» Ş¬ż¸±Ş?˛ż ¦° t do válce. Z obrázku je patrné, že ?¬ ł · 
°ż´·Şż  Ş#ş«µ±Ş#ł· °´§˛§ °®±˝¸?¦3 ż˝3ł Ş»˛¬·´»łň   

ë Š Đ3¬ °±µ®ż «¶» Ş °±¸§ľ« Ľ± Ľ±´˛3 &Ş®ż¬·ň Ę#ş«µ±Ş7 Ş»˛¬·´§ ¦żŞ3®ż¶3ô ż˝3 Ş»˛¬·´§ ¦ ¬?Şż¶3 
±¬»Ş »˛7 ż ?¬ ł · °ż´·Şż ż Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛ , jenž byly v sacím potrubí, jsou nasávány 
¦° ¬ Ľ± Ş?´˝»ň 

6 – Píst se blíží k dolní úvrati. Zp t do válce je již nasáta sm  Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛  ¦» ż˝3¸± 
°±¬®«ľ3 ż °±¬ ebné množství »®¬Ş7¸± Ş¦Ľ«˝¸«ň 

é Š Đ · µ±ł°®»˛3ł ¦ĽŞ·¸« ¦żŞ3®ż¶3 ż˝3 Ş»˛¬·´§ ż °3¬ » °±¸§ľ«¶» ł ®»ł Ş¦¸ ®«ň Ć¸®«ľż 
Ş °±´±Ş·˛  µ±ł°®»˛3¸± ¦ĽŞ·¸« ¶» ·˛¬»ą®±Şż˛#ł Ş¬ ·µ±Şż »ł Ľ± ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ 
Ş§°«†¬ ˛ż Ľ± Ş?´˝» µ®?¬µ? Ľ?Şµż ¬´ż »˛7¸± Ş¦Ľ«˝¸«ô µ¬»®? Ş§¬Ş± 3 Ş» Ş?´˝· ¬«®ľ«´»˛˝· 
°±Ľ°±®«¶3˝3 °®±˝» °ż´±Ş?˛3 ż «®§˝¸´«¶» Ľ±ľ« ¸± »˛3ň 

č Š Ö·µ®ż ¦ ˝»˛¬®?´˛3 »´»µ¬®±Ľ§ ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ł «¶3˝3 ˛ż ¶»Ľ˛« ¦» ĽŞ±« »´»µ¬®±Ľ řŞ·¦ň 
strana 25)  zažehne sm  °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»ł ¬ ˛  ° »Ľ ¸±®˛3 &Ş®ż¬3ň  

Ńľ®ň íě ľ÷ Ö»Ľ˛±¬´·Ş7 ş?¦» °®ż˝±Ş˛3¸± ˝§µ´« řÍ_ŇS÷ ĹďęĂ 

Ńľ®ň íě ˝÷ Ö»Ľ˛±¬´·Ş7 ş?¦» °®ż˝±Ş˛3¸± ˝§µ´« řŐŃÓĐÎŰÍŰ÷ ĹďęĂ 



Ńľ®ň íë Í˝¸7łż °ż´·Ş±Ş7 ±«¬żŞ§ ŃÎŢ×ĚßÔ ĹîĂ 



         ëňě  Đ±®±Ş˛?˛3 ¦° ±ľ« ¬Ş±®ľ§ ¦?°ż´˛7 ł · ¶»Ľ˛±¬´·Ş#ł· Ş#®±ľ˝· 

Ę#®±ľ˝»ń 
±¦˛ż »˛3 

Ńľ¶»ł 
ł±¬±®«
Ĺ˝łíĂ 

Đ» Óµ 
Ő±ł°®»˛3

°±ł ® 
Ę®¬Ş»˛3 

ł · 3¦»˛7ć 

Ę¬ ·µ±Şż˝3 
¬´żµ 

ĹÓĐżĂ 

Ó·¬«ľ·¸· ŮÜ× ďčęě ëçńęëđđ çďńëđđđ ďîćď ¬ ˛±« čóďî 
ĐÍß ŘĐ· ďççč ëîńęđđđ čëńîđđđ ďďôěćď ¬ ˛±«ńµ´ż°µ±« íóďđ 
Î»˛ż«´¬ ×ÜŰ îđđđ ëîńëëđđ ďđđńěíđđ ďďôëćď °ż°®µ»ł ěóďđ 
Ě±§±¬ż Üóě  ďççč ëěńęđđđ çčńěěđđ ďđćď ¬ ˛±«ńŞ3®»ł čóďí 
Ę±´µ©żą»˛ ÚÍ× ďíçđ ëîńęîđđ çíńěîëđ ďîćď ¬ ˛±«ńµ´ż°µ±« ëóďî 
ß´şż Î±ł»± ÖĚÍ ďčëç ęîńęëđđ ďđđńěëđđ ďďôíćď Đ®ż˝«¶» °±«¦»  

¸±ł±ą»˛˛3 ł 3  
ďî 

Íżżľ ÍÝÝ ďççę ëëńëëđđ ďîđńíëđđ ďđćď ďî 

ęň Ó±Ľ»®˛ ¶†3 §¬7ł§ ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3ô ľ«Ľ±«˝˛±¬ 

   Í±« ż˛# ¬®»˛Ľô ż«¬±ł±ľ·´±Ş#˝¸ Ş#®±ľ˝ ô °± 3Ş? Ş ˛żŞ§†±Ş?˛3 °®±Ľ«µ˝» ł±¬±®   ° 3ł#ł 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şżô ± »ł Ş»Ľ†3 &·´3ô ·˛Ş»¬·˝» Ş#®±ľ˝  ż Ş#Ş±¶ ¬±¸±¬± §¬7ł« ł ®»ł 
µ«° »Ľ«ň Ö» ¬± ¬żµ7 ´±ą·˝µ7ô ˛»ľ±  ° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ° ·˛?†3 żĽ« Ş#¸±Ľ ż ¶» ¬żµ7 & ·˛˛±« 
„zbraní“ ke snižování emisí oxidu uhli ·¬7¸± Ş» Ş#ş«µ±Ş#˝¸ °´§˛»˝¸ řÝŃî÷ô µ¬»®# ¬żµ7 ° 3ł± 
±«Ş·3 » °±¬ »ľ±« °±¸±˛˛#˝¸ ¸ł±¬ň Ô·ł·¬ °®± ˛±Ş7 ±±ľ˛3 ż«¬±ł±ľ·´§ô °´ż¬˛# ±Ľ ®±µ« 
îđđčô ·˛3 ďěđ ą®żł  ÝŃî ˛ż µ·´±ł»¬® ¶3¦Ľ§ň Ö»Ľ˛±« ¦ ˛»¶& ·˛˛ jších koncepcí, ke snížení 
»ł·3 ÝŃî a snížení spot »ľ§ °±¸±˛˛#˝¸ ¸ł±¬ô ¶» Ľ®«¸? ą»˛»®ż˝» Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż ş·®ł§ 
Ţ±˝¸ô ˛»±«˝3 ±¦˛ż »˛3 Ü×óÓ±¬®±˛·˝ň Ú·®łż Ţ±˝¸ ¦Ş» »¶˛·´ż ą®żş ř±ľ®ňíę÷ ¦±ľ®ż¦«¶3˝3 
®±¬±«˝3 °®±Ľ«µ˝· ł±¬±®   ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż Ľ±Ľż˛#˝¸ ˛ż ¬®¸ Ş ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ 
letech. Graf také porovnává produkci zážehových a v¦˛ ¬±Ş#˝¸ ł±¬±®   ° 3ł#ł 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż Ľ± Ş?´˝» ł±¬±®«ô ° · emž se u zážehových motor ô  ¬3ł¬± §¬7ł»ł 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3ô ± »µ?Ş? °±Ľ±ľ˛# &° ˝¸ ¶żµ± « ł±¬±®  Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ň Ňż ą®żş« ř±ľ®ňíé÷ ¶» 
¦˛?¦±®˛ ˛ż °®±Ľ«µ˝» ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ ¬§°  §¬7ł«  ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3łô ¶żµ ľ§´§ ş·®ł±« 
Ţ±˝¸ «Ş?Ľ ˛§ ˛ż ¬®¸ň 

Ńľ®ň íę Ć˛?¦±®˛ ˛3 ˛?® ¬« °®±Ľ«µ˝» ł±¬±®   ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż ĹéĂ 



         ęňď  Ü®«¸? ą»˛»®ż˝» ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ţ±˝¸ Ü×óÓ±¬®±˛·˝ 

   Ý3´»ł Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝» ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛«ô Ş§Ş·˛«¬7 ş·®ł±« Ţ±˝¸ô ¶» ±Ş´·Ş˛·¬ 
¦?żĽ˛3ł ¦° ±ľ»ł ¬®¸ô ¶żµ » ¬± °±Ľż ·´± Ş¦˛ ¬±Ş#ł ł±¬±® łô µĽ» ¸´żŞ˛3 &° ˝¸ °± 3Ş? 
° »Ľ»Ş†3ł Ş µ±łľ·˛ż˝· ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż ° »°´ ±Ş?˛3ň Ô¦» íci, že zážehové motory, 
«® »˛7 °®± ±±ľ˛3 ż«¬±ł±ľ·´§ô ° »ľ3®ż¶3 ˛ µ¬»®7 µ±˛¬®«µ ˛3 °®Şµ§ ±Ľ ł±¬±®  Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ô 
˛»ľ±  ˛ µ±´·µ ¦?µ´żĽ˛3˝¸ µ±˛¬®«µ ˛3˝¸ °®Şµ ô ¶żµ#ł· ¶±« ˛ż° 3µ´żĽ ° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ˛»ľ± 
° »°´ ování, byly použity poprvé práv  « Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ ł±¬±® ň Ö» ż´» ˛«¬˛± ¦Ľ raznit, že se 
¬±¬± ¬Ş®¦»˛3 ¬#µ? 7®·±Ş7 Ş#®±ľ§ ±±ľ˛3˝¸ ż«¬±ł±ľ·´ ô ˛·µ±´·Ş µ±˛˝»°¬  ż °±Ľ±ľ˛ ň 
Đ »°´ ±Ş?˛3 ł±¬±®« °±´» ˛   Şż®·żľ·´˛3ł ż±Ş?˛3ł Ş»˛¬·´  ż Ľ®«¸±« ą»˛»®ż˝3 ° 3ł7¸± 
Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şż »†3 ¬żµ7 µ±˛ş´·µ¬ ł»¦· °±¬ »ľ±« °ż´·Şż ż Ľ§˛żł·µ±« ¶3¦Ľ§ň Ü3µ§ ¬7¬± 
µ±łľ·˛ż˝· » °±Ľż ·´± ˛żŞ#†·¬ ° »Ľ»Ş†3ł ¬± ivý moment motoru již od nízkých otá »µň Ô»°†3 
°´˛ ˛3 Ş?´˝  ° i snížení klepání motoru, nižší spot eba pohonných hmot a nižší emise jsou 
Ľ ´»Ľµ»ł Ş§±µ7 ş´»¨·ľ·´·¬§ » 3¦»˛3 ł±¬±®«ô µ¬»®7 łż¶3 Ş#Ş±¶? · µ Ľ·°±¦·˝· Ľ3µ§ ¬ ł¬± 
ł±Ľ»®˛3ł µ±˛¬®«µ ˛3ł °®Şµ ł ż µ±ł°±˛»˛¬ łň Ę ±« ż˛7 Ľ±ľ ô » ł ®˛# ¬± ·Ş# ł±ł»˛¬ 
° »°´ ±Şż˛#˝¸ ł±¬±®  Ş§ľżŞ»˛#˝¸ §¬7ł»ł Ü×óÓ±¬®±˛·˝ °±¸§ľ«¶» Ş ®±¦ł»¦3 175 až 200 
Ňł ˛ż ´·¬® ±ľ¶»ł« Ş?´˝» ° · °»˝·ş·˝µ7ł Ş#µ±˛« ďđđ µÉ ˛ż ´·¬® ±ľ¶»ł« Ş?´˝»ň Ę» ®±Ş˛?˛3 
 ° »°´ ovanými motory, které používají vst ·µ±Ş?˛3 Ľ± ż˝3¸± °±¬®«ľ3ô Ľ±†´± µ» ¦Ş#†»˛3 
¬± ·Ş7¸± ł±ł»˛¬« Ş ±ľ´ż¬· ˛3¦µ#˝¸ ±¬? ek až o 50%. V následujících krocích budou 
°±°·±Ş?˛§ ¶»Ľ˛±¬´·Ş7 µ±˛¬®«µ ˛3 °®Şµ§ ż µ±ł°±˛»˛¬§ §¬7ł« Ü×óÓ±¬®±˛·˝ Ľ®«¸7 
ą»˛»®ż˝»ň 

Đ·»¦±»´»µ¬®·˝µ7 Ş¬ ·µ±Şż »ô Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝» §¬7ł« Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ü×óÓ±¬®±˛·˝ô Ľ±Ş»Ľ±« 
Ş¬ ikovat palivo pod tlakem až 20 MPa namísto dosavadn3˝¸ ďî ÓĐżô µ¬»®#ł· Ľ·°±˛±Şż´§ 
»´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ§ ±Ş´?Ľż˛7 Ş¬ ·µ±Şż˝3 Ş»˛¬·´§ň Đ·»¦±»´»µ¬®·˝µ7 Ş¬ ·µ±Şż e využívají ke své 
·˛˛±¬· ˛»°ż¬®˛7 ¦ł ˛§ ®±¦ł ®  µ®§¬ż´·˝µ7 ¬®«µ¬«®§ °± ° ·°±¶»˛3 »´»µ¬®·˝µ7¸± °®±«Ľ«ň 

Ńľ®ň íé ĆżŞ?Ľ ˛3 ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ §¬7ł  ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛« ş·®ł§ Ţ±˝¸ ĹďéĂ 



Ę ż«¬±ł±ľ·´±Ş7ł °® ł§´« » ł3¬± ¦˛?ł ¶†3¸± µ emíku používají krystaly z keramického 
łż¬»®·?´«ô µ¬»®7 łż¶3 ¬żµ7 °·»¦±»´»µ¬®·˝µ7 Ş´ż¬˛±¬· ż Ľ3µ§ Ľ±°´ µ« ±´±Şż ż ±¨·Ľ« 
¦·®µ±˛· ·¬7¸± Ľ±ľ » ˛?†3 Ş§±µ±« ¬»°´±¬«ň Ňż ł»˝¸ż˛·˝µ# °±¸§ľ ¶»¸´§ ¶±« ¬§¬± ˛»°ż¬®˛7 
¦ł ˛§ ° »Ş?Ľ ˛§ °±ł±˝3 ¬¦Şň °·»¦±»´»ł»˛¬ ň Đ·»¦±»´»ł»˛¬ ¶» Ş?´»˝ Ş§±µ# ˝˝ż íđ łłô 
¬Ş± »˛# ¦ ˝˝ż ěđđ Ş®¬»Ş µ»®żł·˝µ7 ş±´·»ň Đ± ° ·Ş»Ľ»˛3 ˛ż° tí 150 V dokáže zm ˛·¬ Ş±¶· 
Ş#†µ« ± đôđě łłň Ěż¬± ¦ł ˛ż ®±¦ł ®« ¶» ° »Ş»Ľ»˛ż ˛ż µ±µ ¶»¸´§ ®±¦°®ż†±Şż » đňđčłł 
mechanismem skládajícím se z pístu a pružin (viz. s°±¶±Şż˝3 ł±Ľ«´ ±ľ®ňíč÷ň Ę#¸±Ľ±« 
°·»¦±»´»µ¬®·˝µ#˝¸ Ş¬ ·µ±Şż  je snížení hmotnosti pohybujících se ?¬3 ř° »Ľ»Ş†3ł ¶»¸´§÷ô ż 
¬± ¦ ±ľŞ§µ´#˝¸ ďę ą®żł  ˛ż °±«¸7 ě ą®żł§ň Ü3µ§ ¬±ł« » ¶»¸´ż Ş¬ ·µ±Şż » ł že pohybovat 
rychleji, což pomáhá precizn ¶†3ł« Ľ?Şµ±Ş?˛3 °ż´·Şżô ´»°†3ł« ®±¦°®?†»˛3 Ş» °ż´±Şż˝3ł 
°®±¬±®« ż ° »˛ ¶†3ł« ż±Ş?˛3 Ş¬ iku. Další výhodou je možnost navyšovat po »¬ Ş¬ ·µ
ľ ¸»ł ¶»Ľ˛±¸± °®ż˝±Ş˛3¸± ˝§µ´« ł±¬±®«ň Ňż° 3µ´żĽ ° ¬ Ş¬ ·µ  ¶» ®±¦Ľ ´»˛± ˛żć ĽŞż 
° »ĽŞ¬ ·µ§ô °·´±¬˛3 Ş¬ ·µ ż ĽŞż Ľ±Ş¬ ·µ§ň Ü3µ§ ®§˝¸´7ł« ° »°3˛?˛3 Ş¬ ·µ±Şż »ô ř° ibližn  ď 
łô ¬± ¶» ł7˛  než polovina doby, kterou pot »ľ«¶» »´»µ¬®±łżą˛»¬·˝µ7 ±Ş´?Ľ?˛3÷ Ş Ľ ´»Ľµ« 
®§˝¸´»¶†3 ®»żµ˝» ˛ż °±Ş»´§ 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µ§ ł±¬±®«ô » °±Ľż ·´± ¦µ®?¬·¬ °®±Ľ´»Ş§ ł»¦· 
¶»Ľ˛±¬´·Ş#ł· Ş¬ iky a umožnit elasti ¬ ¶†3 °® ľ ¸ Ş¬ ·µ±Ş?˛3 °ż´·Şżň  

  

Použitím piezoelektrických vst ·µ±Şż  ¶» °ż´±Ş?˛3 3¦»˛± °ż°®µ»łô ˛·µ±´·Ş ¬ ˛±«ô ¶żµ 
¬±ł« ľ§´± « ° edchozí generace. Výhodou je využití vrstveného pln ˛3 Ľ± Ş§††3˝¸ ±¬? »µ 
ł±¬±®« ° ·Ş?Ľ ˛3ł °ż´·Şż ° 3ł± ° »Ľ ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ«ň Ę ¬†3 ±ł»¦»˛±¬ °®?˝» ł±¬±®« 
 Ş®¬Ş»˛±« ł 3 Ş» Ş§††3˝¸ ±¬? µ?˝¸ô ¶» « ° »Ľ˝¸±¦3˝¸ §¬7ł  ¬Ş± »˛3 Ş®¬Ş»˛7 ł · 
Ş3®»ł Ş¦Ľ«˝¸« ż ˛?´»Ľ˛7 µ±ł°®»· ¦° sobena tím, že se vír stává p · Ş§††3˝¸ ±¬? µ?˝¸ 
ł±¬±®« ˛»µ±˛¬®±´±Şż¬»´˛#łň Ěż¬± µ«¬» ˛±¬ ľ§ ł±¸´ż ¦° sobit, že sm  °ż´·Şż » Ş¦Ľ«˝¸»ł 
by byla nezažehnutelná. Podmínka vrstvení bohatší sł · « ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ§ ż ˝¸«Ľ†3 ł · 
Ş ±Ľ´»¸´»¶†3˝¸ ł3¬»˝¸ ľ§ ł±¸´ż ľ#¬ Ş´·Ş»ł ˛»µ±˛¬®±´±Şż¬»´˛7¸± Ş3®« ˛ż®«†»˛żô °®±¬± Ľ±˝¸?¦3 
° · Ş§††3˝¸ ±¬? µ?˝¸ ł±¬±®« µ ° »°3˛?˛3 ˛ż ¸±ł±ą»˛˛3 ł ň Î±¦Ľ3´ ł»¦· 3¦»˛3 °ż´±Ş?˛3 
¬ ˛±« ż °ż°®µ»ł °ż´·Şż ¶» ¦˛?¦±®˛ ˛ ˛ż ±ľ®?¦µ« íçň   

Ńľ®ň íč Đ·»¦±»´»µ¬®·˝µ# Ş¬ ·µ±Şż  ĹîďĂ 



  

Ę§±µ±¬´żµ7 »®°żĽ´± ľ§´± ¬żµ7ô °®± §¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ü×óÓ±¬®±˛·˝ Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝»ô ˛±Ş
Ş§Ş·˛«¬±ň Ć?żĽ˛3 µ±˛¬®«µ ˛3 ¦ł nou je použití pouze jednoho pístu k vytvo »˛3 °±¬ »ľ˛7¸± 
¬´żµ« Ş» Ş»Ľ»˛3 °ż´·Şżô ±°®±¬· ¬ 3 °3¬±Ş7ł« »®°żĽ´« °®Ş˛3 ą»˛»®ż˝»ň Đ±¸±˛ »®°żĽ´ż ¦ż¶·† «¶» 
° 3ĽżŞ˛? Şż µżô ¬»¶˛  ¶żµ± « ¶»¸± ° »Ľ˝¸ Ľ˝»ô ż´» ±¬? µ§ ¶±« ¬ · µ®?¬ Ş ¬†3ô ímž je snížení 
°± ¬« °3¬  µ±ł°»˛¦±Ş?˛±ň Đ± »¬ ¸§Ľ®ż«´·˝µ#˝¸ ° ípojek se snížil ze t · ˛ż °±«¸7 ĽŞ ć ° 3Ş±Ľ 
°ż´·Şż ż Ş»Ľ»˛3 µ ¬´żµ±Ş7ł« ¦?±ľ˛3µ« řŞ§±µ±¬´żµ# ±ľŞ±Ľ÷ň ŃĽ°żĽ? ¬żµ ¦° ¬˛7 Ş»Ľ»˛3 Ľ± 
nádrže díky integrovanému ventilu pro regulaci množ¬Ş3 °ż´·Şżň Ě3ł ¶» ¬żµ7 ° 3µ±˛ 
Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´ż °±Ľ¬ż¬˛  nižší, než u »®°żĽ´ż  ¬´żµ±Ş±« ®»ą«´ż˝3ň Ę#¦˛żł˛±« 
Ş#¸±Ľ±«ô ±°®±¬· °®Ş˛3 ą»˛»®ż˝·ô ¶» ł»˛†3 µ±˛¬®«µ ní velikost, nižší hmotnost a také 
µ±ł°¬żľ·´·¬ż Ş¦¸´»Ľ»ł µ ® ¦˛#ł µŞż´·¬?ł °ż´·Şż °± ˝»´7ł Ş ¬ ň Ř´żŞ˛3 ?¬· 3Ľ·˝3¸± 
§¬7ł« ł±¬±®«ô Ş »¬˛  Ş§±µ±¬´żµ7¸± °ż´·Ş±Ş7¸± »®°żĽ´żô ¶±« ¦˛?¦±®˛ ˛§ ˛ż ±ľ®?¦µ« ěđň 

Ńľ®ň íç Î±¦Ľ3´ ł»¦· 3¦»˛3 °ż´±Ş?˛3 ¬ ˛±« ż °ż°®µ»ł °ż´·Şż ĹďçĂ 

Ńľ®ň ěđ Ř´żŞ˛3 ?¬· 3Ľ·˝3¸± §¬7ł« Ţ±˝¸ Ü×óÓ±¬®±˛·˝ Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝» ĹîďĂ 



         ęňî  Í§¬7ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Í·»ł»˛ óĘÜŃ  ĐÜ×  

   Üż´†3ł ł±Ľ»®˛3ł §¬7ł»ł ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 «Ş»Ľ»˛#ł ˛ż ¬®¸ ¶» §¬7ł ĐÜ× µ±˛˝»®˛« 
Siemens-VDO. Nejedná se však o sdružený vst ·µ±Şż  ř »®°żĽ´±ó¬®§µż÷ô ¶żµ ľ§ » ˛ż °®Ş˛3 
°±¸´»Ľ ł±¸´± ¦Ľ?¬ ż ł že být matoucí z ozna »˛3 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 « Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ ł±¬±®  ĐÜ 
řĐ«ł°» Ü$»÷ň Ń¦˛ż »˛3 ĐÜ× ¶» « §¬7ł« Í·»ł»˛óĘÜŃ řĐ·»¦±»´»˝¬®·˝ Ü·®»˝¬ ×˛¶»˝¬·±˛÷ň 
Ö»Ľ˛? » ¬»Ľ§ ± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ż °ż´±Ş?˛3 ízené paprskem paliva s použitím piezoelektrických 
Ş¬ ·µ±Şż ň Ń ekáváním od tohoto systému bylo snížení spot »ľ§ °ż´·Şżô ±°®±¬· ł±¬±® ł » 
Ş¬ ikováním do sacího potrubí, až o 20%. Stejn  ¶żµ± « Ľ 3Ş» «Ş»Ľ»˛7¸± §¬7ł« Ţ±˝¸    
Ü×óÓ±¬®±˛·˝ Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝» řŞ·¦ µż°·¬±´ż ęňď÷ô ¶» °ż´·Ş± Ş¬ ·µ±Ş?˛± ° 3ł± ° »Ľ ¦ż°ż´±Şż˝3 
Ş3 ku, což umož «¶» ®±¦†3 ení režimu spalování vrstvené sm ·ň Í·»ł»˛óĘÜŃ ĐÜ× ¶» ¬»Ľ§ 
Ľż´†3ł §¬7ł»ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ô µ¬»®# °´ uje vysoké požadavky na vst ·µ±Şż˝3 ¬´żµô ®§˝¸´±¬ ż 
° »˛±¬ Ş¬ ikovaného množství paliva. Vyšší p esnost dávkovaní množství paliva 
°·»¦±»´»µ¬®·˝µ#ł Ş¬ ·µ±Şż em, je také umožn ˛ż ?¬» ˛#ł ±¬»Ş »˛3ł ř«¦żŞ »˛3ł÷ 
Ş¬ ·µ±Şż˝3 ¬®§µ§ň Ę§±µ±¬´żµ7 Ş¬ ·µ±Şż˝3 »®°żĽ´±  ż¨·?´˛3ł· °3¬§ ż ±Ľł ±Ş?˛3ł 
množství paliva dovede vyprodukovat tlak až 20MPa, Ľ3µ§ µ¬»®7ł« ¶» °® ł ® µż°7˛»µ 
®±¦°®?†»˛7¸± °ż´·Şż ¶»˛ µ±´»ł đôđďë łłň Íżł±¬ż¬˛#ł łż¦ż˝3ł ±µ®«¸»ł » ¬żµ7 °±Ľż ·´± 
snížit t »˝3 ¦¬®?¬§ ż ¦Ş#†·¬ ¬żµ & ·˛˛±¬ Ş§±µ±¬´żµ7¸± »®°żĽ´żň 3¦»˛3 ł±¬±®« ±ľ¬ż®?Ş? íî 
ľ·¬±Ş? 3Ľ3˝3 ¶»Ľ˛±¬µżň 

Ńľ®ň ěď Ř´żŞ˛3 ?¬· 3Ľ·˝3¸± §¬7ł« Í·»ł»˛óĘÜŃ ĐÜ× ĹîěĂ 



éň Đ±®±Ş˛?˛3 ¦?µ´żĽ˛3˝¸ °ż®żł»¬®  ł±¬±®   

         éňď  Í» Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż Ľ± ż˝3¸± °±¬®«ľ3  

Ę#®±ľ˝» –µ±Ľż ż«¬± 
Ń¦˛ż »˛3 ł±¬±®« ďňě ÓĐ×
Đ± »¬ Ş?´˝ ě 
Î±¦Ş±Ľ±Ş# ł»˝¸ż˛·ł« î¨ŃŘÝ 
Ńľ¶»ł ł±¬±®« Ĺ˝łíĂ ďíčç 
Ň»¶Ş ¬†3 Ş#µ±˛  ° · ±¬? µ?˝¸ńł·˛ ĹµÉńł·˛óďĂ ëëńëđđđ
Ň»¶Ş ¬†3 ¬± ·Ş# ł±ł»˛¬  ° · ±¬ňńł·˛ ĹŇłĂ ďîęńííđđ
Ő±ł°®»˛3 °±ł ®  ďđôë ć ď 
Ű¨¸ż´ż ˛3 ˛±®łż  ŰË ě
Ň»¶Ş§††3 ®§˝¸´±¬ Ĺµłń¸Ă ďéď
Ć®§˝¸´»˛3 ¦ đ ˛ż ďđđ µłń¸ ĹĂ ďëôí
Í°±¬ »ľż ó ł ¬µ# ˝§µ´« Ĺ´ńďđđµłĂ çôď
Í°±¬ »ľż ó ł·ł± ł ¬± Ĺ´ńďđđµłĂ ëôě
Í°±¬ »ľż ó µ±łľ·˛±Şż˛? Ĺ´ńďđđµłĂ ęôč
ĆĽŞ·¸ ĹłłĂ éęôë 
Ę®¬?˛3 ĹłłĂ éëôę 

Ńľ®ň ěî ż÷ Ę˛ ¶†3 
˝¸ż®żµ¬»®·¬·µż 
ł±¬±®« ĹíîĂ 



         éňî  Í ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż   

Ę#®±ľ˝» Ę±´µ©żą»˛ 
Ń¦˛ż »˛3 ł±¬±®« ďňě ÚÍ×
Đ± »¬ Ş?´˝ ě 
Î±¦Ş±Ľ±Ş# ł»˝¸ż˛·ł« î¨ŃŘÝ 
Ńľ¶»ł ł±¬±®« Ĺ˝łíĂ ď íçđ 
Ň»¶Ş ¬†3 Ş#µ±˛  ° · ±¬? µ?˝¸ńł·˛ ĹµÉńł·˛óďĂ ęí ńëđđđ
Ň»¶Ş ¬†3 ¬± ·Ş# ł±ł»˛¬  ° · ±¬ňńł·˛ ĹŇłĂ ďíđńíéëđ
Ő±ł°®»˛3 °±ł ®  ďđôë ć ď 
Ű¨¸ż´ż ˛3 ˛±®łż  ŰË ě
Ň»¶Ş§††3 ®§˝¸´±¬ Ĺµłń¸Ă ďéč
Ć®§˝¸´»˛3 ¦ đ ˛ż ďđđ µłń¸ ĹĂ ďîôď
Í°±¬ »ľż ó ł ¬µ# ˝§µ´« Ĺ´ńďđđµłĂ čôę
Í°±¬ »ľż ó ł·ł± ł ¬± Ĺ´ńďđđµłĂ ëôč
Í°±¬ »ľż Š µ±łľ·˛±Şż˛? Ĺ´ńďđđµłĂ ęôí
ĆĽŞ·¸ ĹłłĂ éëôę 
Ę®¬?˛3 ĹłłĂ éęôë 

Ńľ®ň ěî ľ÷ Ę˛ ¶†3 
˝¸ż®żµ¬»®·¬·µż 
ł±¬±®« ĹíîĂ 
             



éňí Í ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł °ż´·Şż ż ° »°´ ±Ş?˛3ł  

Ę#®±ľ˝» –µ±Ľż ż«¬± 
Ń¦˛ż »˛3 ł±¬±®« ďňě ĚÍ×
Đ± »¬ Ş?´˝ ě 
Î±¦Ş±Ľ±Ş# ł»˝¸ż˛·ł« î¨ŃŘÝ 
Ńľ¶»ł ł±¬±®« Ĺ˝łíĂ ďíçđ 
Ň»¶Ş ¬†3 Ş#µ±˛  ° · ±¬? µ?˝¸ńł·˛ ĹµÉńł·˛óďĂ çîńëđđđ
Ň»¶Ş ¬†3 ¬± ·Ş# ł±ł»˛¬  ° · ±¬ňńł·˛ ĹŇłĂ îđđńďëđđóěđđđ
Ő±ł°®»˛3 °±ł ®  ďđôď ć ď 
Ű¨¸ż´ż ˛3 ˛±®łż  ŰË ě
Ň»¶Ş§††3 ®§˝¸´±¬ Ĺµłń¸Ă îđď
Ć®§˝¸´»˛3 ¦ đ ˛ż ďđđ µłń¸ ĹĂ ďđôë
Í°±¬ »ľż ó ł ¬µ# ˝§µ´« Ĺ´ńďđđµłĂ čôę
Í°±¬ »ľż ó ł·ł± ł ¬± Ĺ´ńďđđµłĂ ëôë
Í°±¬ »ľż Š µ±łľ·˛±Şż˛? Ĺ´ńďđđµłĂ ęôę
ĆĽŞ·¸ ĹłłĂ éëôę 
Ę®¬?˛3 ĹłłĂ éęôë 

Ńľ®ň ěî ˝÷ Ę˛ ¶†3 
˝¸ż®żµ¬»®·¬·µż 
ł±¬±®« ĹíîĂ 
             



 Ć?Ş ® 

Đ 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 Ş#®ż¦˛  ° ispívá nejen ke snižování spot eby paliva, jehož sv ¬±Ş7 ¦?±ľ§ 
Ş» ş±®ł  ®±°§ô ł˛±¸±µ®?¬ Ľ·µ«¬±Şż˛7 ż °®±ą˛±¬·µ±Şż˛7ô ˛»¶±« żł±¦ »¶ł  ˛»±ł»¦»˛7ô 
ż´» ° ispívá také ke snižování emisí výfukových plyn , jejichž jednotlivé složky negativn
° sobí na životní prost »Ľ3 ż ˛»° 3¦˛·Ş  ¬żµ7 ±Ş´·Ş «¶3 ´·Ľµ7 ¦Ľ®żŞ3ň  

Ň µ¬»®7 §¬7ł§ ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ¶»Ľ˛±¬´·Ş#˝¸ ż«¬±ł±ľ·´±Ş#˝¸ Ş#®±ľ˝ , pro snížení 
°±¬ eby paliva, využívají možnost vrstveného pln ˛3 Ş?´˝ , které umož «¶» °ż´±Ş?˛3 Ş»´ł· 
˝¸«Ľ7 ł · ř Ş»´µ#ł ±« ·˛·¬»´»ł ° »ľ§¬µ« Ş¦Ľ«˝¸«÷ ° · ?¬» ném zatížení motoru. 
Ň»Ş#¸±Ľż Ş§††3˝¸ »ł·3 ±¨·Ľ  Ľ«3µ« řŇŃ¨÷ô ¦° ±ľ»˛? °ż´±Ş?˛3ł Ş»´ł· ˝¸«Ľ7 ł ·ô ¶» 
»†»˛ż ¦?±ľ˛3µ±Ş#ł µż¬ż´§¦?¬±®»łň Ńľż¸ 3®§ Ş °ż´·Ş« ¬»˛¬± µż¬ż´§¦?¬±® ˛· 3ô °®±¬± ¶±« 

kladeny vysoké požadavky na kvalitu paliva. 

Đ 3˛±»ł ¶» ¬żµ7ô Ľ± ¶·¬7 ł3®§ô ¦Ş#†»˛3 żµ¬·Ş˛3 ľ»¦°» ˛±¬· °®±Ş±¦« ˛ż °±¦»ł˛3˝¸ 
µ±ł«˛·µż˝3˝¸ô ˛»ľ±  ¦Ş#†»˛3 Ş#µ±˛« ż ¬± ivého momentu, jenž tento systém vst ·µ±Ş?˛3 
umož «¶»ô ¦´»°†«¶» Ş´ż¬˛±¬· ¦ł»˛†«¶3˝3 ¶3¦Ľ˛3 ˛»Ľ±¬ż¬ky, tedy výkon motoru, potažmo 
żµ˝»´»®ż˝· Ş±¦·Ľ´żň 

Ü®«¸? ą»˛»®ż˝» ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ˛żŞ#†·´ż Ş#¸±Ľ§ô ° edevším možnosti tvorby vrstvené 
ł · Ľ± Ş§††3˝¸ ±¬? »µ ł±¬±®«ô Ľ3µ§ 3¦»˛3 ¬Ş±®ľ§ ł · ż °ż´±Ş?˛3 °ż°®µ»ł °ż´·Şż 
Ş¬ ·µ±Şż˛#ł ° 3ł± ° »Ľ ¦ż°ż´±Şż˝3 Ş3 µ«ô ˛·µ±´· 3¦»˛3ł ¬ ˛±« ˛»ľ± Ş3®»ł Ş¦Ľ«˝¸«ň 
Đ·»¦±»´»µ¬®·˝µ7 Ş¬ ·µ±Şż » ż Ş§±µ±¬´żµ7 °ż´·Ş±Ş7 erpadlo umož «¶3 ¬żµ7 Ş¬ ·µ±Şż¬ °ż´·Ş± 
°±Ľ Ş ¬†3ł ¬´żµ»ł řîđÓĐż÷ ż ˛żŞ§†±Şż¬ °± »¬ Ş¬ ·µ  v jednom pracovním zdvihu pístu, což 
ł·ł± ¶·˛7 °±ł?¸? ´»°†3ł« ®±¦°®?†»˛3 řż¬±ł·¦±Ş?˛3÷ °ż´·Şż Ş» °ż´±Şż˝3ł °®±¬±®«ň  

Đ®±Ľ«µ˝» ł±¬±®   ° 3ł#ł Ş¬ ·µ±Ş?˛3ł ľ»˛¦3˛« » Ş ±« ż˛7 Ľ±ľ  ¦Ş§†«¶»ň Ę#¸±Ľ§ 
§¬7ł« ° 3ł7¸± Ş¬ ikování, uvedené v tomto shrnutí, je možné dále umo˝˛·¬ §¬7ł§ 
Şż®·żľ·´˛3¸± ż±Ş?˛3 Ş»˛¬·´  ż « Ľ®«¸7 ą»˛»®ż˝» ° 3ł7¸± Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛« ¬żµ7 
Ş ¬»˝¸˛±´±ą·· ° »°´ ±Ş?˛3 ł±¬±®«ň × Ľ3µ§ ¬ ł¬± µ±ł°±˛»˛¬ ł ľ§ » ł±¸´± ° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 
u zážehových motor  Ľ± µż¬ °±Ľ±ľ˛#˝¸ &° ˝¸ ô ˝± » ¬#µ? °®±Ľ«µ˝»ô ¶żµ± ° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 
« ł±¬±®  Ş¦˛ ¬±Ş#˝¸ň 

Snahu, co možná nejvíce, navyšovat ú innost zážehových motor  ° 3ł7 Ş¬ ·µ±Ş?˛3 ľ»˛¦3˛« 
°±Ľ°±®«¶» ż ¶» Ľ±ľ®±« °»®°»µ¬·Ş±« Ľ± ľ«Ľ±«˝˛żň 
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Seznam použitých zkratek a symbolů

ABS Antiblock Braking Systém
ASR Anti Slip Regulation
CAN-Bus Controller Area Network Bus 

CO2 Oxid uhličitý
DI  Direct Injection 
DOHC Double Overhead Camshafts
EGAS Elektronický plynový pedal
EGR Exhaust Gas Recirculation
E-SCV Electronic Swirl Control Valve
FDR Systému řízení dynamiky jízdy (Fahrdynamikregelung) 

GDI Gasoline Direct Injection
GM General Motors
HC Nespálené uhlovodíky 
HPi Higt Pressure Injection
JTS Jet Thrust Stoichiometric
LSF Lambda Sonde Flach
LSU Lambda Sonde Universal
MPI Multi Point Injection
NOx Oxidy dusíku 
PD Pumpe Düse 
PDI Piezoelectric Direct Injection
ppm Parts per milion  
PROCO PROgrammed COmbushion 
SCC Saab Combustion Control
SPI Single Point Injection
SPI Spark Plug Injector
VVTi Variable inlet Valve Timing 

Označení Jednotka Název
Mk [Nm] Točivý moment
p [MPa] Tlak
P [kW] Výkon

t [min] Čas
U [V] Elektrické napětí
V [cm3] Objem
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